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ZÁPIS 

86. schůze Rady města Přerova konané dne 26. května 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 
 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu  primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  primátor 

4. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova 
za rok 2021 

Ing. Mazochová 

5. Finanční záležitosti  

5.1 Rozpočtové opatření č. 10 Ing. Mazochová 

5.1.1 Rozpočtové opatření č. 10 – dodatek – materiál na stůl Ing. Mazochová 

5.2 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Přerov, 
z. s. na částečné pokrytí nákladů na vydání publikace k 90. výročí 
veslování v Přerově 

Ing. Mazochová 

5.3 Žádost o poskytnutí dotace pro Moravský institut vzdělávání, o. p. 
s. na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí v soutěži 
Dance World Cup 

Ing. Mazochová 

5.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Moravskou hasičskou 
jednotu – hasičský sbor Penčice na částečné pokrytí nákladů na 
oslavy výročí založení sboru 

Ing. Mazochová 

6. Rozvojové záležitosti   

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

7.1 Poskytnutí dotace z Olomouckého kraje na podporu JSDH Přerov 
VI - Újezdec  

Ing. Mazochová 

7.2 Poskytnutí dotace z Olomouckého kraje na podporu JSDH Přerov 
XIII - Penčice 

Ing. Mazochová 

7.3 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1226/2021 na realizaci stavby „Energetické úspory BD, nám. 
Fr. Rasche 3“ 

Ing. Mazochová 

7.4 Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce školního 
hřiště Základní školy B. Němcové, Přerov" 

Ing. Mazochová 

7.5 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora“ - centralizované zadávání 
veřejných zakázek na telekomunikační služby, schválení záměru 
zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 
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7.6 Veřejná zakázka: „Technické zabezpečení zasedání Zastupitelstva 
města Přerova“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

7.7 Veřejná zakázka „Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

7.8 Veřejná zakázka „Přerov – rozšíření ubytovací kapacity v 
nouzovém bydlení“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

7.9 Veřejná zakázka „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-
zimní stadion“ – schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/1655/2021 

Ing. Mazochová 

7.10 „TGM 16 - Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově“ – 
projednání a písemné schválení ceny investice na rekonstrukci 
objektu 

primátor 

7.11 Schválení Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. SML/0937/2022 na 
realizaci veřejné zakázky „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) 
- část konektivita“   

Ing. Mazochová 

7.12 Kompenzace Dluhonice – PD chodníky a parkovací plochy, 
veřejné osvětlení – smlouva o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací č. VPIC/MS/2022/00063 

Ing. Mazochová 

7.13 Regenerace sídliště Přerov -  Dvořákova I.etapa -uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o provedení přeložky rozvodného 
tepelného zařízení 

Ing. Mazochová 

7.14 Regenerace sídliště Přerov -  Dvořákova I.etapa - uzavření 
smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 
nákladů s ní souvisejících 

Ing. Mazochová 

7.15 Veřejná zakázka „Parkoviště ul. Tománkova v Přerově“ - 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

7.16 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Výtlak vody z podjezdu do rybníku u Předmostí“- schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, schválení 
vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

7.17 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol v 
Přerově“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení 
opakovaného výběrového řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

7.18 Veřejná zakázka “Retence dešťových vod na Městském hřbitově v 
Přerově“ - zrušení výběrového řízení 

Ing. Mazochová 

7.19 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ - zrušení 
výběrového řízení, schválení záměru zadat veřejnou zakázku, 
rozpočtové opatření – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

8. Majetkoprávní záležitosti   

8.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - bytových jednotek č. 
2175/17, č. 2175/18, č. 2175/19 a č. 2175/20 v budově bytový dům 
č.p. 2175, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
3346/12 v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 5) 

p. Zácha 

8.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
5307/466 o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 
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8.1.3 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 
240/93 v budově bytový dům č.p. 240, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov 
(Budovatelů 3) 

p. Zácha 

8.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - částí pozemků p.č. 3344/3, p.č. 3345/2 a p.č. 3345/16, 
vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 1261 a p.č. 314/2 oba v k.ú. Čekyně 
- změna usnesení 

p. Zácha 

8.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 
6505/42, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 
Přerova  

p. Zácha 

8.3.1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 6834/6 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.3.2 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova - komunikace na pozemcích p.č. 791 a p.č. 792 oba v k.ú. 
Čekyně 

p. Zácha 

8.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  
nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově 
administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

p. Zácha 

8.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  
nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově 
administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

p. Zácha 

8.5.3 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  
nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově 
administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

p. Zácha 

8.5.4 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – silnice 
III/04724 na pozemcích p.č. 5100 a p.č. 5098/1 oba v k.ú. Přerov – 
materiál na stůl 

p. Zácha 

8.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6590/47, 
6590/54 a p.č. 6590/55, vše v k.ú. Přerov prominutím povinností 
(dluhu) povinným z předkupního práva. 

p. Zácha 

8.12.2 Sportoviště Přerov, s.r.o. - dodatek č. 2 k SOHZ, navýšení finanční 
podpory pro rok 2022 

p. Zácha 

9. Školské záležitosti  

9.1 Mateřská škola Přerov, Optiky 14 – šetření stížnosti Mgr. Kouba 

9.2 Mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem – výjimky 
z maximálního počtu dětí ve třídách  

Mgr. Kouba 

9.3 Úprava platu ředitelů    Mgr. Kouba 

9.4 Darovací smlouva – Sportoviště Přerov s.r.o.  Mgr. Kouba 

9.5 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu - PLAVÁNÍ 
PŘEROV z. s. 

Mgr. Kouba 

9.6 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem   

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Vyhlášení Dotačního programu na podporu zubního lékařství v 
Přerově 

Mgr. Kouba 
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10.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Mgr. Kouba 

10.3 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k 
obecnímu bytu 

Mgr. Kouba 

11. Různé  

11.1 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě 
cestujících veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 
Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Ing. Navrátil 

11.2 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2021  primátor 

11.3 Změna vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu 
„Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění 
vnitřního předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 17/2015, 
Vnitřního předpisu č. 25/2017 a Vnitřního předpisu č. 11/2021 

primátor 

11.4 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 
monočlánků a baterií ve školním roce 2021/2022 

primátor 

11.5 Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění 
nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní 
správy myslivosti 

primátor 

11.6 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na IV. etapě 
opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

primátor 

11.7 Návrh na uzavření Smluv o poskytnutí příspěvku za užívání 
místností pro konání voleb do Zastupitelstva města Přerova a o 
zajištění dalších souvisejících činností 

primátor 

11.8 Prominutí pohledávky (smluvní pokuty) za firmou MOTO-TRUCK 
CZ s. r. o. 

primátor 

11.8.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí Technického zařízení a 
instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných 
fotografií a podpisů – materiál na stůl 

primátor 

11.9 Udělení označení "Čestný hrob" a vydání Vnitřního předpisu č. 
.../2022, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/2015 Pravidla pro 
udělování označení "Čestný hrob" 

primátor 

11.10 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 3/2022, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s hlukem  

primátor 

12. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 
tajemníka magistrátu města 

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Přítomni: 

 

Předsedající:  primátor Ing. Petr Měřínský 

  

 

 

 

Členové Rady města: Mgr. Lada Galová, Mgr. Jaroslav Hýzl, Mgr. Petr Kouba, Ing. Hana 

Mazochová, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Tomáš Navrátil, Ing. Bohumír 

Střelec, Ing. Petr Vrána, Michal Zácha. 

 

 

 

 

Omluven:  Ing. Tomáš Dostal 

 

  

 

     

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí Kanceláře primátora  

   Bc. Lenka Chalupová  - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů 

 

 

 

 

Zapisovatelka:  Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 86. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 26. května 2022 

v 9.30 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na náměstí T. G. Masaryka v Přerově                 

za přítomnosti 10 členů rady. 

Omluven:  Ing. Tomáš Dostal 

 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
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2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 
 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský: 

 OVĚŘOVATEL: 

Za ověřovatele navrhl Mgr. Petra Koubu 

 

 PROGRAM: 

NOVÉ materiály: 

5.1.1 Rozpočtové opatření č. 10 - dodatek 

7.19  Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ - zrušení výběrového řízení, 

schválení záměru zadat veřejnou zakázku, rozpočtové opatření 

8.5.4 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – silnice III/04724 na pozemcích p.č. 

5100 a p.č. 5098/1 oba v k.ú. Přerov 

11.8.1  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému 

určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů + VÝMĚNA 

PŘÍLOHY 
 

 

Hlasování o doplněném programu a ověřovateli: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

3160/86/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 86. schůze Rady města 

Přerova konané dne 26. května 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 86. schůze Rady města Přerova konané dne 26. května 2022, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze 

Rady města Přerova. 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 
 

Nejsou předlohy. 

 

 

4. ZÁVĚREČNÝ ÚČET A VÝROČNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA 

PŘEROVA 

3161/86/4/2022 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 

2021 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2021, včetně příloh 

a souhlasit, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2021, a to bez 

výhrad, 

b)        vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí, 

c) Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků statutárního města Přerova      

ke dni 31.12.2021, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí rozpis pohledávek po lhůtě 

splatnosti statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací ke dni 

31.12.2021 dle přílohy č. 13. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložila, jako písemné předlohy, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

3162/86/5/2022 Rozpočtové opatření č. 10 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1), 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazných 

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3163/86/5/2022 Rozpočtové opatření č. 10 - dodatek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy 

rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 
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3164/86/5/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Přerov,     

z. s. na částečné pokrytí nákladů na vydání publikace k 90. výročí 

veslování v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč    

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem 

a subjektem Veslařský klub Přerov, z. s., se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I – Město, 750 02 

Přerov, IČ: 64601749 na částečné pokrytí nákladů na vydání publikace k 90. výročí veslování 

v Přerově. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                 

a závazného ukazatele: 

 

PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

963 396,9 * + 50,0 963 446,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3316 110  Vydavatelská činnost 60,0 + 50,0 110,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 828,9 * + 50,0 39 878,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstkyni primátora Ing. Hanu 

Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Střelec), 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3165/86/5/2022 Žádost o poskytnutí dotace pro Moravský institut vzdělávání, o. p. s. 

na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí v soutěži Dance 

World Cup 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 31.000 Kč    

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem        

a subjektem Moravský institut vzdělávání, o. p. s., se sídlem Sokolská 520/26, Přerov I - 

Město, 750 02 Přerov, IČ: 01705083 na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí na 

mezinárodní soutěži Dance World Cup. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 



9 

 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

     Dotační program B 384,8 - 31,0 353,8 

3392 110  Zájmová činnost v kultuře 80,0 + 31,0 111,0 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstkyni primátora Ing. Hanu 

Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3166/86/5/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Moravskou hasičskou 

jednotu – hasičský sbor Penčice na částečné pokrytí nákladů na oslavy 

výročí založení sboru 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč    

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem 

a subjektem Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Penčice, se sídlem Rohová 124/1, 

Přerov XIII - Penčice, 751 27 Přerov, IČ: 70976619 na částečnou úhradu nákladů na oslavy 

výročí založení sboru. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

963 386,9 * + 10,0 963 396,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 51,7 + 10,0 61,7 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 818,9 * + 10,0 39 828,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstkyni primátora Ing. Hanu 

Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 
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VARIANTA II.: 

nepodává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním města Přerovem a subjektem 

Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Penčice, se sídlem Rohová 124/1, Přerov XIII - Penčice, 

751 27 Přerov, IČ: 70976619 na částečnou úhradu nákladů na oslavy výročí založení sboru. 

 

 

Navrhovatelka materiálu Ing. Hana Mazochová: 

- Doporučila variantu I. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Nejsou předlohy. 

 

 

7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

3167/86/7/2022 Poskytnutí dotace z Olomouckého kraje na podporu JSDH Přerov      

VI - Újezdec  

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 17.400 Kč na částečnou úhradu nákupu 

vybavení jednotky SDH Přerov VI - Újezdec, 

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 

1191/40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460 a Statutárním městem Přerov, Bratrská 709/34,     

750 02, IČ 00301825 v předloženém znění. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3168/86/7/2022 Poskytnutí dotace z Olomouckého kraje na podporu JSDH Přerov 

XIII - Penčice 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 19.500 Kč na částečnou úhradu nákupu 

vybavení jednotky SDH Přerov XIII - Penčice, 

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 

1191/40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460 a Statutárním městem Přerov, Bratrská 709/34,    

750 02, IČ 00301825 v předloženém znění. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3169/86/7/2022 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/1226/2021 na realizaci stavby „Energetické úspory BD, nám. Fr. 

Rasche 3“ 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, č. smlouvy 

objednatele SML/1226/2021, ze dne 6. 9. 2021, na realizaci stavby „Energetické úspory BD, nám. Fr. 

Rasche 3“, se zhotovitelem ZJS - Realizace staveb s.r.o., se sídlem Kratochvílova 128/41, 750 02 

Přerov, IČ: 28611942, dle přílohy č. 3, za podmínky finančního krytí.  

 

Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu předmětu plnění (vícepráce). Hodnota původního závazku 

ze smlouvy ve znění dodatku č. 1 na veřejnou zakázku „Energetické úspory BD, nám. Fr. Rasche 3“, 

se po započtení víceprací zvyšuje o 35 757,07 Kč bez DPH a cena za plnění se dodatkem č. 2 mění       

z ceny 5 400 192,00 Kč bez DPH na cenu 5 435 949,07 Kč bez DPH, tj. 6251341,43 Kč s DPH.  

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem bude 

realizováno podpisem náměstkyně primátora Ing. Hany Mazochové, na základě jejího pověření 

usnesením Rady města Přerova, č. usnesení 2344/64/6/2021 ze dne 10. 6. 2021. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3170/86/7/2022 Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce školního hřiště 

Základní školy B. Němcové, Přerov" 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy stavby "Rekonstrukce školního hřiště Základní školy 

B. Němcové, Přerov" 
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2. ukládá Odboru řízení projektů a investic zajistit vypracování projektové dokumentace pro 

stavební povolení a provádění stavby vč. vydání všech souvisejících dokumentů pro přípravu 

stavby školního hřiště 

 

 

Diskuse: 

Ing. Navrátil: 

- Dal podnět – do projektu zahrnout i stojany na kola. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3171/86/7/2022 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora“ - centralizované zadávání 

veřejných zakázek na telekomunikační služby, schválení záměru zadat 

veřejnou zakázku 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Přerov uvedených 

v příloze č. 1, při zajišťování telekomunikačních služeb, z důvodu vytvoření předpokladů pro 

dosahování úspor při nákupu těchto služeb, využít institutu centralizovaného zadávání, a to 

formou sdružení příspěvkových organizací jako Pověřujících zadavatelů a statutárního města 

Přerova jako Centrálního zadavatele do společnosti, kdy účelem vzniku této společnosti je 

společný postup při výběru nejvhodnějšího poskytovatele předmětných služeb, 

 

2. ukládá ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Přerov uvedených 

v příloze č. 1, za výše uvedeným účelem společného postupu při výběru nejvhodnějších 

poskytovatelů telekomunikačních služeb, uzavřít „Smlouvu o společnosti pro centralizované 

zadávání veřejných zakázek na telekomunikační služby“ dle přílohy č. 2, a to za předpokladu 

schválení uzavření této smlouvy Zastupitelstvem města Přerova, 

 

3. bere na vědomí, že centralizovaného zadávání se budou účastnit i společnosti s majetkovou 

účastí statutárního města Přerova, uvedené v příloze č. 1, které ke sdružení zadavatelů, jako 

další Pověřující zadavatelé, přistoupí uzavřením „Smlouvy o společnosti pro centralizované 

zadávání veřejných zakázek na telekomunikační služby“ dle přílohy č. 2, 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření „Smlouvy o společnosti pro 

centralizované zadávání veřejných zakázek na telekomunikační služby“ dle přílohy č. 2, 

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit Ing. Hanu Mazochovou k jednání          

o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením „Smlouvy o společnosti pro 

centralizované zadávání veřejných zakázek na telekomunikační služby“ mezi Centrálním 

zadavatelem a Pověřujícími zadavateli, k jeho uzavření a jeho podpisu, 

 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku na 

služby s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 
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operátora“, a to formou centralizovaného zadání ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 Sb.,            

o zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3172/86/7/2022 Veřejná zakázka: „Technické zabezpečení zasedání Zastupitelstva 

města Přerova“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a výsledky posouzení splnění podmínek účasti 

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/22/V00001714 na služby s názvem: „Technické zabezpečení zasedání Zastupitelstva 

města Přerova", které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem 

podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 „Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu statutárním městem Přerov“ ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018                   

a Vnitřního předpisu č. 13/2019, a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto 

úkonů, 

 

2. rozhodla o výběru dodavatele MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Spojil,       

IČ: 01863045, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako jediného účastníka výběrového řízení, 

 

3. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o poskytnutí technického zabezpečení zasedání 

Zastupitelstva města Přerova“ mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,                  

a vybraným dodavatelem MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Spojil, IČ: 

01863045, jako poskytovatelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací dokumentace 

veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za poskytnutí služby (tj. komplexní technické zabezpečení 21 zasedání Zastupitelstva 

statutárního města Přerova) bude činit celkem 1 848 000,00 Kč bez DPH, tj. 2 236 080,00 Kč 

s DPH. 

 

Jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem        

a vybraným dodavatelem, jeho uzavření a jeho podpis provede primátor města. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 1 omluven (Ing. Dostal). 
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3173/86/7/2022 Veřejná zakázka „Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Obnova 

prostoru Horního náměstí v Přerově“ dle příloh č. 1 - 3,  

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově“, postupem dle ustanovení § 31 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 

vnitřním předpisem č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu statutárním městem Přerov (dále jen VP), ve znění VP č. 5/2018  

a VP č. 13/2019,  

 

3. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 

  
p.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 

 

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 5/2018 a č. 13/2019, komisi pro 

otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

  
P.č. Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** *** *** *** 

 

5. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisům dokumentace k veřejné 

zakázce, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, oznámení o výběru 

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

6. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou, k jednání o uzavření právního 

jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem,           

k jeho uzavření a jeho podpisu.  

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 
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3174/86/7/2022 Veřejná zakázka „Přerov – rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém 

bydlení“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat 

veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Přerov – rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém 

bydlení“, dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3175/86/7/2022 Veřejná zakázka „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-

zimní stadion“ – schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo                     

č. SML/1655/2021 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo                           

č. SML/1655/2021 ze dne 13. 12. 2021 mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,                

a obchodní společností PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín, IČ: 25896873, 

jako zhotovitelem dle přílohy č. 1. 

 

Předmětem Dodatku č. 2 je změna účinnosti smlouvy dle důvodové zprávy. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č.2 ke smlouvě o dílo                             

č. SML/1655/2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené 

náměstkyně Ing. Hany Mazochové na základě jejího pověření usnesením 67. Rady města Přerova 

usnesení č. 2456/67/6/2021 ze dne 3. 8. 2021. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (primátor Ing. Měřínský), 1 nehlasoval (Ing. Střelec), 1 omluven (Ing. 

Dostal). 

 

 

 

 

„TGM 16 - Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově“ – projednání               

a písemné schválení ceny investice na rekonstrukci objektu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

Rada města Přerova po projednání 

 

1. bere na vědomí informace o průběhu projekčních prací dle smlouvy na vytvoření projektové 

dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřené mezi Statutárním 
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městem Přerov a firmou Anagram & Gruppa L.L.C. jako zpracovatelem projektové 

dokumentace, včetně vysvětlení nárůstu ceny oproti maximální výši budoucí investice 

stanovené ve článku 2.2 smlouvy, dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje v souladu se smlouvou na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské 

činnosti a autorského dozoru výši investice vycházející z položkového rozpočtu v cenové 

úrovni roku 2020, tj. 206 257 423,40 Kč bez DPH, 249 571 482,31 Kč včetně DPH. 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Dotaz – jaký bude důsledek, pokud bod 2 usnesení neschválí? 

 

Primátor: 

Obdrželi zdůvodnění, jak vzniklo překročení částky 130 mil. Kč. Musí se vypořádat s článkem 2.2 

smlouvy a tímto usnesením tak konají. 

Schválením bodu 2 dávají pokyn, aby Odbor PRI pokračoval v projektu rekonstrukce TGM 16. Pokud 

bod 2 neschválí, půjdou do pře s firmou Anagram & Gruppa L.L.C., a bude následovat soudní spor. 

 

p. Zácha: 

Dal protinávrh bodu 2 usnesení: Rada bere na vědomí informace odboru PRI v souladu se 

smlouvou… 

 

Ing. Mazochová: 

Upřesnila, že částku 130 mil. Kč navýšili, protože se původní představa změnila. Souhlasí 

s předloženým textem usnesení. 

 

 

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí Odboru PRI v 10:15 

hodin. 

 

 

Ing. Pinkasová: 

Projektová dokumentace je zpracovaná, předaná, je splněna omezující výše investice, protože je 

zdůvodnění, rozpočet je v cenové úrovni cen 2022. 

Pokud zastupitelstvo dofinancovalo finance a odsouhlasilo záměr zadat zakázku za tu cenu, tak dle 

jejího názoru je to odsouhlaseno. 

Na dotaz, zda může bod 2 usnesení znít: rada bere na vědomí – sdělila, že tak může usnesení znít. 

 

Ing. Mazochová: 

Je tam jiné plnění, proto je částka změněna. Byly navýšeny požadavky ze strany města, proto nemůže 

být 130 mil. Kč. 

 

 

 

Ing. Pinkasová: 

Za 130 mil. Kč byl jiný předmět plnění, než je. V zadání nebyla některá technologická zařízení a 

uvažovalo se o otevřených kancelářích. Vše je uvedeno v příloze 1 materiálu. 

Ke každému stupni projektu – jak studie, tak dokumentace, stavebnímu povolení byla projednání.  

Definitivní dokumentaci s rozpočtem dostali na konci dubna a předložili ji rovnou do zastupitelstva. 

 

Mgr. Kouba: 

Navrhl přestávku, stažení materiálu a přepracování bodu 2 usnesení - rada bere na vědomí změnu 

smlouvy na vytvoření projektové dokumentace … 
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Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Pinkasová v 10:25 hodin 

 

 

Hlasování o přerušení jednání: 10 pro,1 omluven (Ing. Dostal). 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský materiál stáhl. Bude předložen na příští jednání rady města. 

 

 

 

 

3176/86/7/2022 Schválení Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. SML/0937/2022 na 

realizaci veřejné zakázky „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - 

část konektivita“   

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě                          

č. SML/0937/2022 ze dne 17. 6. 2021 na veřejnou zakázku „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) 

- část konektivita“, s prodávajícím VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., se sídlem Cihelní 1575/14, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 28606582, dle přílohy č. 2. 

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace víceprací               

a méněprací) dle důvodové zprávy.  

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 

(ITI) - část konektivita“ se po započtení víceprací a po odečtení méněprací zvyšuje o 983 004,36 Kč 

bez DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny 8 956 903,11 Kč bez DPH na cenu                 

9 939 907,47 Kč bez DPH, tj. 12 027 288,04 Kč včetně DPH. 

 

Jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č.  

SML/0937/2022 mezi kupujícím a prodávajícím, jeho uzavření a jeho podpis provede, na základě 

usnesení Rady města Přerova 58. Rady města Přerova č. usnesení 2111/58/6/2021, ze dne 11. 3. 2021, 

náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Střelec), 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3177/86/7/2022 Kompenzace Dluhonice – PD chodníky a parkovací plochy, veřejné 

osvětlení – smlouva o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací č. VPIC/MS/2022/00063 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy č. VPIC/MS/2022/00063 o realizaci překládky sítě 

elektronických komunikací spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve 
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vlastnictví společnosti CETIN v Dluhonicích v rámci výstavby chodníků a parkovacích míst, 

mezi CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 IČO 04084063 

jako provozovatelem distribuční soustavy a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, 

Bratrská 709/334, Přerov jako stavebníkem, s finančními náklady ve výši 456.951,- Kč bez 

DPH. 

 

2. pověřuje člena Rady města Michala Záchu k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením výše uvedené smlouvy, k jejímu uzavření a podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Střelec), 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3178/86/7/2022 Regenerace sídliště Přerov - Dvořákova I.etapa -uzavření smlouvy         

o budoucí smlouvě o provedení přeložky rozvodného tepelného 

zařízení 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o provedení přeložky rozvodného tepelného 

zařízení související se stavbou "Regenerace sídliště Přerov – Dvořákova I.etapa" mezi Veolia 

Energie ČR a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 45193410 jako 

vlastníkem rozvodného tepelného zařízení a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825,           

se sídlem Bratrská 34, Přerov, PSČ 750 11 jako stavebníkem. 

 

2. pověřuje radního Michala Záchu, DiS., k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 

návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3179/86/7/2022 Regenerace sídliště Přerov - Dvořákova I.etapa - uzavření smlouvy         

o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení     

a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000239505 související se stavbou "Regenerace sídliště 

Přerov – Dvořákova I.etapa" mezi GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
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nad Labem, IČ 27295567 jako vlastníkem zařízení určeného k dodávce elektrické energie        

a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 34, Přerov, PSČ 750 11 jako 

stavebníkem. 

 

2. pověřuje radního Michala Záchu, DiS., k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 

návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy. Předpokládané náklady jsou 925 125,00 Kč bez 

DPH, tj. 1 119 401,25 Kč s DPH. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3180/86/7/2022 Veřejná zakázka „Parkoviště ul. Tománkova v Přerově“ - rozhodnutí 

o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a výsledky posouzení splnění podmínek účasti 

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu              

č. N006/22/V00006260 na stavební práce s názvem „Parkoviště ul. Tománkova v Přerově“, 

které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem podle Vnitřního 

předpisu č. 16/2016 „Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

statutárním městem Přerov“ ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 a Vnitřního předpisu          

č. 13/2019, a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto úkonů, 

 

2. rozhodla o výběru dodavatele PB SCOM s.r.o., Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 

Hranice, IČO: 25397087, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 

podle výsledku hodnocení nabídek, 

 

3. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o dílo“ mezi statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem, a vybraným dodavatelem PB SCOM s.r.o., Radniční 28, Hranice I-Město,      

753 01 Hranice, IČO: 25397087, jako zhotovitelem. 

 

Cena za plnění bude činit 1 560 037,- Kč bez DPH, tj.  1 887 644,77 Kč s DPH. 

 

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

smlouvy řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, který    

se na základě hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí a současně splnil podmínky účasti 

ve výběrovém řízení. 

 

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem                   

a vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesením 84. Rady 

města Přerova konané dne 28. dubna 2022, č. usnesení 3098/84/6/2022, pověřen neuvolněný 

člen Rady města Přerova Michal Zácha, Dis. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 
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3181/86/7/2022 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Výtlak vody z podjezdu do rybníku u Předmostí“- schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, schválení 

vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem 

„Zpracování projektové dokumentace s názvem „Výtlak vody z podjezdu do rybníku                

u Předmostí“ dle příloh č. 1 a 2,  

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

„Zpracování projektové dokumentace s názvem „Výtlak vody z podjezdu do rybníku               

u Předmostí“, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov, ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 a 

č. 13/2019,  

 

3. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 

  
P.č. Obchodní společnost/podnikatel, sídlo IČ 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 

 

4. ustavuje dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 ve znění 

Vnitřního předpisu č. 13/2019, komisi pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

ve složení: 

  
Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
*** *** *** *** 
*** *** *** *** 
*** *** *** *** 

  
*** *** *** *** 
*** *** *** *** 

 

5. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisům dokumentace k veřejné 

zakázce, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, oznámení o výběru 

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

6. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho 

uzavření a jeho podpisu.  

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 
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3182/86/7/2022 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol v 

Přerově“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení opakovaného 

výběrového řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu N006/22/V00012489           

na služby s názvem: Zpracování projektové dokumentace s názvem „Hospodaření se 

srážkovou vodou v budovách základních škol v Přerově“, dle příloh č. 1 a 2,  

 

2. schvaluje zahájení opakovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

N006/22/V00012489 na služby s názvem: Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol v Přerově“, v souladu s 

ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle Vnitřního 

předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 ve znění Vnitřního předpisu č. 

13/2019, tj. schvaluje uveřejnění „Výzvy k podání nabídek“ na profilu zadavatele, kterou 

zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů a odeslání „Výzvy k podání 

nabídek“ níže uvedeným dodavatelům.  

Podmínkou zahájení výběrového řízení je doručení písemnosti o „Odstoupení od smlouvy o 

dílo č. SML/0280/2022“.  

 

3. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 

  
P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 
6. *** *** 

 

4. ustanovuje dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 ve znění 

Vnitřního předpisu č. 13/2019, komisi pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

ve složení:  

  
Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
Ing. Hana Mazochová zástupce zadavatele Ing. Bohumír Střelec zástupce zadavatele 
Ing. Petra Hirschová odborník/věcný gestor Ing. Kateřina Ministrová,  odborník/věcný gestor 
Mgr. Martin Černý ředitel ZŠ Mgr. Jaroslav Matěj  zástupce ředitele 
Mgr. Michal Pospíšil  ředitel ZŠ Mgr. Renata Stoklásková zástupce ředitele 

  
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a dotací 
Mgr. Veronika Sovová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a dotací  

 

5. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisům dokumentace k veřejné 

zakázce, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, oznámení o výběru 

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  
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6. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho 

uzavření a jeho podpisu.  

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3183/86/7/2022 Veřejná zakázka “Retence dešťových vod na Městském hřbitově          

v Přerově“ - zrušení výběrového řízení 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a výsledky posouzení splnění podmínek účasti ve 

výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/22/V00005665 na stavební práce s názvem „Retence dešťových vod na Městském 

hřbitově v Přerově“, které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele 

postupem podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 „Zásady postupů a pravidel zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov“ ve znění Vnitřního předpisu č. 

5/2018 a Vnitřního předpisu č. 13/2019, a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění 

těchto úkonů, 

 

2. ruší výběrové řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Retence dešťových vod na 

Městském hřbitově v Přerově“ z důvodu obdržení nabídky jediného dodavatele, jehož 

nabídková cena přesáhla limit stanovený pro veřejné zakázky malého rozsahu zákonem č.  

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

 Podpisem Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení je na základě usnesení 81. schůze 

Rady města Přerova konané dne 24. března 2022, usnesení č. 2985/81/6/2022, pověřena 

náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 

 

 

VARIANTA II.: 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a výsledky posouzení splnění podmínek účasti 

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/22/V00005665 na stavební práce s názvem „Retence dešťových vod na Městském 

hřbitově v Přerově“, které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele 

postupem podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 „Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov“ ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018       

a Vnitřního předpisu č. 13/2019, a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto 

úkonů, 

 

2. ruší výběrové řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Retence dešťových vod na 

Městském hřbitově v Přerově“ z důvodu obdržení nabídky jediného dodavatele, jehož 

nabídková cena přesáhla limit stanovený pro veřejné zakázky malého rozsahu zákonem            

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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Podpisem Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení je na základě usnesení 81. schůze Rady 

města Přerova konané dne 24. března 2022, usnesení č. 2985/81/6/2022, pověřena náměstkyně 

primátora Ing. Hana Mazochová. 

 

3. rozhodla o provedení opakovaného zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově“, 

 

4. ukládá odboru řízení projektů a investic, odd. investic zajistit aktualizaci projektové 

dokumentace, resp. rozpočtu akce, 

 

 

Navrhovatelka materiálu Ing. Mazochová: 

Doporučila variantu II. usnesení. 

 

Ing. Vrána: 

Měl dotaz i pro zakázky podobného typu – zajímá ho předpokládaná cena a kdy byla stanovena. Když 

byla cena blízko hranice 6 mil. Kč, jestli se tehdy dalo předpokládat, že nabídky budou vyšší, a že 

překročí cenu 6 mil. Kč. Pro zakázku hlasoval, podpořil záměr. Teď je překvapen, že se dostávají do 

situace, že je jedna nabídka, a ještě tak drahá, překročila hranici 6 mil. Kč a nezbývá než zakázku 

zrušit a vypsat podle nových pravidel. 

Ing. Střelec: 

Předpokládaná hodnota zakázky byla 5,6 mil. Kč. Na tuto částku byla podaná žádost o dotaci. 

V současné době není dotace přislíbena a předpokládaná cena dotace může být maximálně ve výši 4 

mil. Kč. 

 

p. Zácha: 

K panu Vránovi – před každým vyhlášením veřejné zakázky by museli přeceňovat položkové 

rozpočty, aby se dostali k aktuálním cenám. To by si možná mohli v budoucnu nastavit, že od určité 

výše zakázky to stojí za to, při dnešních cenách.  

 

Tajemník Mgr. Mlčoch: 

K tomu, co řekl pan Vrána – tam, kde jsou starší rozpočty, které se blíží k 6 mil. Kč, z opatrnosti 

soutěžit zakázku, protože se dá předpokládat, že cena přesáhne 6 mil. Kč. Přijde mu to logické. 

 

Ing. Vrána: 

Souhlasí s panem tajemníkem. Pokud je nacenění zakázky starší než 1 rok, dá se předpokládat jiná 

cena. Všechny zakázky by museli rušit. 

 

Ing. Mazochová: 

V roce 2021 dávali rezervu do předpokládaných cen. Dohodli se, že to bude v rozmezí 5 až o 10 %. 

Rezerva byla. 

 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 9 pro, 1 se zdržel (p. Zácha), 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3184/86/7/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ - zrušení 

výběrového řízení, schválení záměru zadat veřejnou zakázku, 

rozpočtové opatření 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a výsledky posouzení splnění podmínek účasti 

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/22/V00007565 na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“, 

které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem podle Vnitřního 

předpisu č. 16/2016 „Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

statutárním městem Přerov“ ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 a Vnitřního předpisu           

č. 13/2019, a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto úkonů, 

 

2. ruší výběrové řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků, ul. 

Pod Valy“ z důvodu obdržení nabídek dodavatelů, jejichž nabídková cena přesáhla limit 

stanovený pro veřejné zakázky malého rozsahu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

 

Podpisem Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení je na základě usnesení 84. schůze Rady 

města Přerova konané dne 28. dubna 2022, usnesení č. 3096/84/6/2022, pověřena náměstkyně 

primátora Ing. Hana Mazochová. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku            

na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“, dle důvodové zprávy, 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet         

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

968 117,5 * + 2 000,0 970 117,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210533 

 – Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy) 

7 100,0 + 2 000,0 9 100,0 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

8. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

 

3185/86/8/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí     

z vlastnictví statutárního města Přerova - bytových jednotek                 

č. 2175/17, č. 2175/18, č. 2175/19 a č. 2175/20 v budově bytový dům č.p. 

2175, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12   

v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 5) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -  

úplatný převod bytové jednotky č. 2175/17 v budově bytový dům č.p. 2175, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Malá 

Trávnická 5) o celkové výměře 62,20 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu č.p. 2175, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 3346/12 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3346/12 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 

id. 6220/133875 z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod bytové jednotky č. 2175/18 v budově bytový dům č.p. 2175, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Malá 

Trávnická 5) o celkové výměře 75,20 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu č.p. 2175, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 3346/12 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3346/12 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 

id. 7520/133875 z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

3.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod bytové jednotky č. 2175/19 v budově bytový dům č.p. 2175, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Malá 

Trávnická 5) o celkové výměře 62,20 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu č.p. 2175, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 3346/12 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3346/12 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 

id. 6220/133875 z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod bytové jednotky č. 2175/20 v budově bytový dům č.p. 2175, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Malá 

Trávnická 5) o celkové výměře 70,55 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu č.p. 2175, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 3346/12 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3346/12 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 

id. 7055/133875 z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomna (Mgr. Galová), 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3186/86/8/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části nemovité 

věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5307/466     

o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 

pozemku p.č. 5307/466 ostatní plocha o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov z majetku Sportovního klubu 

Přerov 1908 z.s., do majetku statutárního města Přerova za cenu 690.790,- Kč, stanovenou znaleckým 

posudkem č. 1377/27/21 ze dne 20.10.2021, který si nechalo vypracovat statutární město Přerov. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomna (Mgr. Galová), 1 omluven (Ing. Dostal). 
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3187/86/8/2022 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 240/93    

v budově bytový dům č.p. 240, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčka nebytové 

jednotky č. 240/93 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 240, příslušné k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3) o celkové výměře 41,45 m2                

ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomna (Mgr. Galová), 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3188/86/8/2022 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - částí pozemků p.č. 3344/3, p.č. 3345/2 a p.č. 3345/16, vše         

v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3344/3 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře 402 m2, části pozemku p.č. 3345/2 (ostatní plocha – jiná plocha)           

o výměře 190 m2 a části pozemku p.č. 3345/16 (trvalý travní porost) o výměře 76 m2, vše v k.ú. 

Přerov, které byly zaměřeny geometrickým plánem č. 7259-10/2021 ze dne 16.6.2021 a které jsou 

zastavěny stavbou „HALA NA TK-COURTSOL v areálu TK Precheza Přerov - II. etapa, SO 102.2 – 

Provozní zázemí tenisové haly“, z vlastnictví statutárního města Přerova jako prodávajícího                

do vlastnictví spolku TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, 

Přerov   I-Město, 750 02 Přerov, jako kupujícího za kupní cenu ve výši 630.990,-Kč, s tím, že pokud 

bude dodání pozemků podléhat ke dni uzavření kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, bude kupní 

cena navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. Na převod bude nejprve uzavřena 

smlouva  o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím         

a spolkem TK PRECHEZA Přerov Přerov z.s. jako budoucím kupujícím. Kupní smlouva bude 

uzavřena na základě písemné výzvy budoucího prodávajícího nebo budoucího kupujícího k uzavření 

kupní smlouvy druhé smluvní straně, kterou bude budoucí prodávající nebo budoucí kupující 

oprávněn učinit nejpozději do 31.5.2023, přičemž kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 

22.7.2023. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomna (Mgr. Galová), 1 omluven (Ing. Dostal). 
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3189/86/8/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– částí pozemků p.č. 1261 a p.č. 314/2 oba v k.ú. Čekyně - změna 

usnesení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

změnu usnesení č. 2432/23/3/2022 přijatého na 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 

28.2.2022 tak, že nově zní takto: 

"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1261 ostatní plocha            

o výměře 160 m2 a části pozemku p.č. 314/2 zahrada o výměře 13 m2 oba v k.ú. Čekyně dle 

geometrického plánu č. 523-143/2021 označené novým p.č. 1261/2 ostatní plocha o výměře 173 m2     

z vlastnictví statutárního města Přerova do výlučného vlastnictví ***V*** P***, bytem ***za kupní 

cenu 134.940,- Kč - cena v místě a čase obvyklá (dodání pozemku není předmětem DPH) a uzavření 

kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako prodávajícím), *** V*** P***, bytem *** (jako 

kupující) a *** M*** P***, bytem *** (jako vedlejším účastníkem)."  

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3190/86/8/2022 Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, 

oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 6505/36 

(orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2, oba v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova jako prodávajícího do vlastnictví společnosti 

CTP Invest, spol. s r.o., IČ 26166453, se sídlem CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec, 

jako kupujícího za celkovou kupní cenu ve výši 32.147.000,- Kč (tj. 850,- Kč/m2), s tím, že 

pokud bude převod podléhat ke dni uzavření kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, bude 

kupní cena navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

 

Na převod bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem 

Přerov jako budoucím prodávajícím a společností CTP Invest spol. s r.o. jako budoucím 

kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné 

výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy budoucímu prodávajícímu, kterou bude 

budoucí kupující povinen doručit budoucímu prodávajícímu do 30 dnů ode dne nabytí právní 

moci územního rozhodnutí vydaného v územním řízení nebo do 30 dnů ode dne nabytí právní 

moci společného povolení vydaného ve společném územním a stavebním řízení, které bude 

vydáno příslušným stavebním úřadem budoucímu kupujícímu jako žadateli, o umístění stavby 

průmyslového parku CTPark Přerov, tj. umístění dvou průmyslových hal na pozemcích p.č. 

6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, včetně umístění veřejně přístupné příjezdové 

komunikace mj. na pozemku p.č. 6599 v k.ú. Přerov, která bude zajišťovat veřejně přístupné 

dopravní napojení průmyslového parku CT Park Přerov na pozemní komunikaci III/01857, 

umožňující rovněž přístup na všechny pozemky sousedící s veřejně přístupnou příjezdovou 

komunikací (sjezdy ke všem stávajícím bránám na těchto pozemcích), nejpozději však do 3 let 

od účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod pozemků p.č. 6505/36 

(orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2, oba v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova jako prodávajícího do vlastnictví společnosti 

Accolade CZ 64, s.r.o., člen koncernu, IČ 11649216, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 

00 Praha 8, jako kupujícího za celkovou kupní cenu ve výši 34.038.000,- Kč (tj. 900,- Kč/m2), 

s tím, že pokud by převod podléhal ke dni uzavření kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, 

byla by kupní cena navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

 

Na převod měla být nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním 

městem Přerov jako budoucím prodávajícím a společností Accolade CZ 64, s.r.o., člen 

koncernu, jako budoucím kupujícím. Kupní smlouva měla být uzavřena nejpozději do 30 dnů 

ode dne doručení písemné výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy budoucímu 

prodávajícímu, kterou měl být budoucí kupující povinen doručit budoucímu prodávajícímu do 

30 dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného v územním řízení nebo do 

30 dnů ode dne nabytí právní moci společného povolení vydaného ve společném územním a 

stavebním řízení, které mělo být vydáno příslušným stavebním úřadem budoucímu kupujícímu 

jako žadateli, o umístění stavby průmyslového parku, tj. umístění výrobní a distribuční haly, 

včetně veškerého napojení na infrastrukturní sítě na pozemcích p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, 

oba v k.ú. Přerov a včetně umístění veřejně přístupné příjezdové komunikace mj. na pozemku 

p.č. 6599 v k.ú. Přerov, která měla zajišťovat veřejně přístupné dopravní napojení 

průmyslového parku na pozemní komunikaci III/01857, umožňující rovněž přístup na všechny 

pozemky sousedící s veřejně přístupnou příjezdovou komunikací (sjezdy ke všem stávajícím 

bránám na těchto pozemcích), nejpozději však do 3 let od účinnosti smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní. 

 

 

VARIANTA II.: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod pozemků p.č. 

6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2, oba     

v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova jako prodávajícího do vlastnictví 

společnosti CTP Invest, spol. s r.o., IČ 26166453, se sídlem CTPark Humpolec 1571, 396 01 

Humpolec, jako kupujícího za celkovou kupní cenu ve výši 32.147.000,- Kč (tj. 850,- Kč/m2), 

s tím, že pokud by převod podléhal ke dni uzavření kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, 

byla by kupní cena navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

 

Na převod měla být nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním 

městem Přerov jako budoucím prodávajícím a společností CTP Invest spol. s r.o. jako 

budoucím kupujícím. Kupní smlouva měla být uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne 

doručení písemné výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy budoucímu 

prodávajícímu, kterou měl být budoucí kupující povinen doručit budoucímu prodávajícímu    

do 30 dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného v územním řízení nebo 

do 30 dnů ode dne nabytí právní moci společného povolení vydaného ve společném územním 

a stavebním řízení, které mělo být vydáno příslušným stavebním úřadem budoucímu 

kupujícímu jako žadateli, o umístění stavby průmyslového parku CTPark Přerov, tj. umístění 

dvou průmyslových hal na pozemcích p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, včetně 

umístění veřejně přístupné příjezdové komunikace mj. na pozemku p.č. 6599 v k.ú. Přerov, 

která měla zajišťovat veřejně přístupné dopravní napojení průmyslového parku na pozemní 

komunikaci III/01857, umožňující rovněž přístup na všechny pozemky sousedící s veřejně 

přístupnou příjezdovou komunikací (sjezdy ke všem stávajícím bránám na těchto pozemcích), 

nejpozději však do 3 let od účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 6505/36 

(orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2, oba v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova jako prodávajícího do vlastnictví společnosti 

Accolade CZ 64, s.r.o., člen koncernu, IČ 11649216, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 
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186 00 Praha 8, jako kupujícího za celkovou kupní cenu ve výši 34.038.000,- Kč (tj. 900,- 

Kč/m2), s tím, že pokud bude převod podléhat ke dni uzavření kupní smlouvy dani z přidané 

hodnoty, bude kupní cena navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

 

Na převod bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem 

Přerov jako budoucím prodávajícím a společností Accolade CZ 64, s.r.o., člen koncernu, jako 

budoucím kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy budoucímu prodávajícímu, 

kterou bude budoucí kupující povinen doručit budoucímu prodávajícímu do 30 dnů ode dne 

nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného v územním řízení nebo do 30 dnů ode dne 

nabytí právní moci společného povolení vydaného ve společném územním a stavebním řízení, 

které bude vydáno příslušným stavebním úřadem budoucímu kupujícímu jako žadateli, 

o umístění stavby průmyslového parku, tj. umístění výrobní a distribuční haly, včetně 

veškerého napojení na infrastrukturní sítě na pozemcích p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. 

Přerov a včetně umístění veřejně přístupné příjezdové komunikace mj. na pozemku p.č. 6599 

v k.ú. Přerov, která bude zajišťovat veřejně přístupné dopravní napojení průmyslového parku 

na pozemní komunikaci III/01857, umožňující rovněž přístup na všechny pozemky sousedící     

s veřejně přístupnou příjezdovou komunikací (sjezdy ke všem stávajícím bránám na těchto 

pozemcích), nejpozději však do 3 let od účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

 

 

 

VARIANTA III. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit výběrové řízení na úplatný převod pozemků p.č. 

6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2, oba v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova za níže uvedených podmínek: 

 

Předmět výběrového řízení: 

Záměr úplatného převodu pozemků p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 6505/42 (orná 

půda) o výměře 34 802 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova. 

   

Termín vyhlášení:                                      ........................... 

 

Vyhlašovací cena:                                      min. 400.000,-Kč bez DPH  (dle znaleckého posudku) 

 

V případě, že převod pozemku bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude ke kupní ceně připočítána 

příslušná sazba DPH. 

 

Účastnický poplatek:                               2.420,-Kč včetně DPH 

Jeho úhrada může být provedena v pokladně Magistrátu města Přerova - Bratrská 34 nebo 

bezhotovostním převodem na účet statutárního města Přerov, č. 19-1884482379/0800, var. symbol 

5305003, či poštovní poukázkou nejpozději do konce lhůty podání přihlášek do výběrového řízení. 

(Pro potřebu vyhotovení příjmového daňového dokladu proveďte, prosím, úhradu v hotovosti na 

pokladnách Magistrátu města Přerova). Tento poplatek je nevratný.  

 

Uzávěrka podání přihlášek - nabídek:       ............................... 

 

Informace k pozemku:  

Z Územního plánu města Přerova, ve znění změny č. 1, 2, 4A, 4B, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12A, 13, 14 a 15 

vyplývá, že níže uvedené pozemky v katastrálním území Přerov se nachází v lokalitách vymezených a 

určených následovně: 

 

• částečně návrhové plochy výroby /VP/ - výroba a skladování, v souladu s ust. § 11 a § 12 

vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,  
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• částečně návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně přístupných 

prostranství pro dopravu, v souladu s ust. § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, 

• pozemky jsou zasaženy veřejně prospěšnými stavbami - trasami hlavních řadů technické 

infrastruktury pro zásobování zastavitelných ploch médii, a to STL plynovodem, splaškovou a 

dešťovou kanalizací a rozvody tepla (parní potrubí),  

• v návrhových plochách a plochách přestavby je stanoveno minimální plošné zastoupení zeleně 

na terénu. U ploch výroby je stanoven 20% podíl zastoupení zeleně na terénu. Uvedený podíl je 

stanoven pro každou jednotlivou plochu a zároveň pro každého stavebníka, 

• pozemky se nachází mimo zastavěné území. 

 

Územní plán města Přerova, včetně výše citovaných změn Územního plánu města Přerova, je vystaven 

k nahlédnutí na internetových stránkách města Přerova, a to na adrese www.prerov.eu. 

 

Podmínky výběrového řízení: 

1. Úplatný převod pozemků p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 6505/42 (orná půda)    

o výměře 34 802 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova bude realizován tak, 

že mezi statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím a vybraným zájemcem jako budoucím 

kupujícím bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději 

do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy budoucímu 

prodávajícímu, kterou bude budoucí kupující povinen doručit budoucímu prodávajícímu do 30 dnů 

ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného v územním řízení nebo do 30 dnů ode dne 

nabytí právní moci společného povolení vydaného ve společném územním a stavebním řízení, které 

bude vydáno příslušným stavebním úřadem budoucímu kupujícímu jako žadateli, o umístění stavby 

průmyslového parku na pozemcích p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, včetně umístění 

veřejně přístupné příjezdové komunikace mj. na pozemku p.č. 6599 v k.ú. Přerov, která bude zajišťovat 

veřejně přístupné dopravní napojení průmyslového na pozemní komunikaci III/01857, umožňující 

rovněž přístup na všechny pozemky sousedící s veřejně přístupnou příjezdovou komunikací (sjezdy      

ke všem stávajícím bránám na těchto pozemcích), případně včetně jiného vhodného umístění veřejně 

přístupné komunikace navrženého budoucím kupujícím a odsouhlaseného budoucím prodávajícím        

v případě, že v průběhu projektové přípravy výše uvedeného investičního záměru vyjde najevo,            

že vybudování přístupové pozemní komunikace ve výše uvedené podobě není z objektivních důvodů 

možné (například z důvodu nesouhlasu příslušných orgánů státní správy), nejpozději však do 3 let       

od účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

 

2. Zájemce doloží čestné prohlášení, že: 

- nemá vůči statutárnímu městu Přerovu nebo jím zřízeným či založeným subjektům žádné dluhy, tj. 

pohledávky po termínu splatnosti,     

- není v likvidaci, 

- nebyla na jeho majetek prohlášena exekuce, 

- nebylo proti němu v uplynulých 3 letech rozhodnuto o úpadku v insolvenčním řízení nebo nebylo    

insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, 

-  nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy 

bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. 

Na vyžádání vydá odbor správy majetku nebo je k dispozici na www.prerov.eu/ Magistrát/ Potřebuji 

vyřídit/ Formuláře/ Právní tématika. 

 

3. Zájemce doloží prohlášení, kterým zprostí mlčenlivosti pracovníky správce daně – oddělení bytové 

správy, Odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova ohledně údajů 

týkajících se:  

- správy daní - místního poplatku ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity a za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, 
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- peněžitého plnění v rámci dělené správy pokut a nákladů řízení, 

- peněžitého plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového řádu, 

to vše v rozsahu výše pohledávek na uvedených položkách pro účely výběrového řízení. 

Na vyžádání vydá odbor správy majetku nebo je k dispozici na www.prerov.eu/ Magistrát/ Potřebuji 

vyřídit/ Formuláře/ Právní tématika. 

 

4. Zájemce doloží kopii dokladu o úhradě účastnického poplatku. 

 

5. Podmínkou výběrového řízení je dodržení Pravidel pro konání výběrového řízení v případech 

prodeje a nájmu nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Přerov (na vyžádání vydá odbor správy 

majetku nebo na www.prerov.eu/ Magistrát/ Potřebuji vyřídit/ Formuláře/ Právní tématika). 

 

6. Rada města Přerova může zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu. StMPr má právo vybrat si 

nejlépe vyhovující nabídku, odmítnout všechny nabídky, vypsat více kol výběrového řízení včetně 

elektronické aukce. V případě vícekolového řízení je uchazeč oprávněn k účasti v dalších kolech pouze 

v případě, že předloží nabídku výhodnější než v kole předchozím. Veškerými nabídkami, které uchazeč 

v jednotlivých kolech předloží, je uchazeč vázán až do doby konečného rozhodnutí zadavatele               

o nabídkách a uzavření příslušné smlouvy, pokud bude StMPr nabídka vybrána.  

 

Přihláška do výběrového řízení: 

1. bude mimo jiné obsahovat: 

     - nabídku výše kupní ceny v Kč (částka bez DPH), 

     - výpis z obchodního rejstříku/živnostenský list, 

     - prohlášení žadatele o tom, že nemá vůči statutárnímu městu Přerov nebo jím zřízeným či     

založeným subjektům dluhy (viz výše), 

     - zproštění mlčenlivosti (viz výše), 

     - kopii dokladu o úhradě účastnického poplatku (viz výše). 

 

2.  se podává na předepsaném formuláři - na vyžádání vydá odbor správy majetku a komunálních 

služeb. Formuláře jsou k dispozici i na internetových stránkách statutárního města Přerov 

www.prerov.eu/ Magistrát/ Potřebuji vyřídit/ Formuláře/ Právní tématika.  

 

Zapečetěná obálka do výběrového řízení musí být viditelně označena slovy „Odbor správy majetku – 

výběrové řízení – pozemky p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov“, jinak nebude do výběrového 

řízení zařazena. Podává se na podatelně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, Přerov, přízemí 

nebo prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou). 

 

 

Navrhovatel materiálu pan Zácha: 

- doporučil variantu II. usnesení. 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3191/86/8/2022 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 6834/6 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný 

převod a schválit bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku 

p.č. 6834/6 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 924 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR,            
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s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 

390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3192/86/8/2022 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

- komunikace na pozemcích p.č. 791 a p.č. 792 oba v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod stavby účelové komunikace vybudované na pozemcích p.č. 791 a p.č. 792 oba v k.ú. Čekyně    

z vlastnictví stavebníka – pana M*** D***, bytem *** do majetku statutárního města Přerova,           

za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč.  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi panem M*** D***, bytem *** (jako 

budoucím prodávajícím) a statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím). Kupní smlouva 

bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí prodávající předloží budoucímu kupujícímu doklad 

o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby komunikace, 

nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3193/86/8/2022 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  

nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově 

administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 

17.12.2021 na část nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) - místnosti č. 

507 o celkové výměře 17,13 m2 situované ve 4. NP uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a Mgr. Lucií Hradílkovou, místem podnikání Přerov II-Předmostí, Dr. Milady 

Horákové 18/6, IČ 11824930 jako nájemcem.   

Dodatek č. 1 se týká změny doby nájmu a to tak, že původní doba nájmu – na dobu určitou                 

do 31.5.2022 se změní na novou dobu nájmu – na dobu určitou do 30.11.2022. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 
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3194/86/8/2022 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  

nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově 

administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 

28.6.2021 na část nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) – místností    

č. 503, č. 504.1, č. 514 o celkové výměře 86,24 m2 situované ve 4. NP uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov jako pronajímatelem a Ing. arch. Janem Horkým, místem podnikání Přerov I-Město,   

B. Němcové 1541/5, IČ 75531046 jako nájemcem.   

Dodatek č. 1 se týká změny doby nájmu a to tak, že původní doba nájmu – na dobu určitou                 

do 30.6.2022 se změní na novou dobu nájmu – na dobu určitou do 30.11.2022. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3195/86/8/2022 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  

nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově 

administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne  

29.12.2019, ve znění dodatků č. 1 ze dne 23.9.2020, č. 2 ze dne 10.12.2020 a č. 3 ze dne 25.10.2021, 

na část  nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) - místností č. 309         

a č. 310 o celkové výměře 33,2 m2 situované ve 4. NP uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a evidovanou církevní právnickou osobou Charita Přerov, se sídlem Přerov I-Město, 

Šířava 1295/27, IČ 45180270  jako nájemcem. 

Dodatek č. 4 se týká změny doby nájmu a to tak, že původní doba nájmu – na dobu určitou do 

30.6.2022 se změní na novou dobu nájmu – na dobu určitou do 30.11.2022. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3196/86/8/2022 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – silnice III/04724   

na pozemcích p.č. 5100 a p.č. 5098/1 oba v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem částí silnice III/04724 nacházející se na 

pozemcích p.č. 5100 a p.č. 5098/1 oba v k.ú. Přerov statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je 

provádění stavby „Rekonstrukce SSZ na křižovatce Velká Dlážka – Kopaniny, Přerov“ – Protlak          
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v silnici III/04724 na ul. Velká Dlážka v Přerově a uzavření nájemní smlouvy mezi Olomouckým 

krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 (jako pronajímatelem              

a vlastníkem komunikace) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem a investorem stavby). Nájem 

bude uzavřen na dobu určitou od protokolárního předání do protokolárního převzetí akce, maximálně 

na dobu jednoho roku, nájemné bude činit 300,- Kč/bm, minimálně 300,- Kč za celou sjednanou dobu 

nájmu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3197/86/8/2022 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6590/47, 6590/54 

a p.č. 6590/55, vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) 

povinným z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem 

statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, které 

jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování               

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 6590/47, ostatní plocha, manipulační 

plocha o výměře 1066 m2, k pozemku p.č. 6590/54, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře       

449 m2 a k pozemku p.č. 6590/55, zahrada o výměře 269 m2, vše v k.ú. Přerov, České republice – 

příslušnost hospodařit s majetkem státu Státnímu pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 

130 00 Praha 3, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3198/86/8/2022 Sportoviště Přerov, s.r.o. - dodatek č. 2 k SOHZ, navýšení finanční 

podpory pro rok 2022 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě        

o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu č. MMPr/SML/0758/2019 ze dne 

30.04.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.05.2020 uzavřené mezi statutární městem 

Přerovem jako objednatelem a společností Sportoviště Přerov s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem 

Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako poskytovatelem. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit navýšení finanční podpory pro 2022   

za výkon služby obecného hospodářského zájmu dle Smlouvy o poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu č. MMPr/SML/0758/2019 ze dne 30.04.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze 

dne 11.05.2020 uzavřené mezi statutární městem Přerovem jako objednatelem a společností 
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Sportoviště Přerov s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město,      

750 02 Přerov jako poskytovatelem ve výši 3,740 mil. Kč. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

963 446,9 * + 3 740,0 967 186,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3412 518  Sportovní zařízení ve vlastnictví 

obce (Sportoviště Přerov, s. r. o.) 

25 460,0 + 3 740,0 29 200,0 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

3199/86/9/2022 Mateřská škola Přerov, Optiky 14 – šetření stížnosti 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh odpovědi panu *** ve věci postupu zástupkyně 

statutárního orgánu Mateřské školy Přerov, Optiky 14.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3200/86/9/2022 Mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem – výjimky       

z maximálního počtu dětí ve třídách  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2022/2023 v mateřských školách 

zřízených statutárním městem Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve třídách takto: 

 Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8, kde lze na odloučeném pracovišti Na odpoledni 16 

naplnit dvě třídy do počtu 26 dětí a jednu třídu do počtu 25 dětí, 

 Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2, kde lze dvě třídy naplnit do počtu 25 dětí a jednu třídu do 

počtu 26 dětí a na odloučeném pracovišti Jasínkova lze jednu třídu naplnit do počtu 25 dětí a jednu 

třídu do počtu 26 dětí,  
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 Mateřská škola Přerov, Optiky 14, kde lze na odloučeném pracovišti Kozlovice naplnit jednu třídu 

do počtu 28 dětí, 

 Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19, kde lze jednu třídu naplnit do počtu 25 dětí. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3201/86/9/2022 Úprava platu ředitelů    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje s účinností od 01. 06. 2022 platový postup do vyššího platového stupně paní L.J., 

ředitelce Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23 v rozsahu dle důvodové zprávy,  

 

2. schvaluje s účinností od 01. 07. 2022 platový postup do vyššího platového stupně panu Mgr. 

P.D., Ph.D., řediteli Základní školy Přerov, Želatovská 8 v rozsahu dle důvodové zprávy,  

 

3. schvaluje s účinností od 01. 08. 2022 platový postup do vyššího platového stupně paní V.C., 

ředitelce Mateřské školy Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvkové organizace v rozsahu dle 

důvodové zprávy.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3202/86/9/2022 Darovací smlouva – Sportoviště Přerov s.r.o.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí nepeněžitého daru – 24 ks průkazek k bezplatnému plavání a bruslení               

v zařízeních provozovaných společností Sportoviště Přerov s.r.o. pro období od 1. 7. 2022      

do 30. 6. 2023 a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 

obdarovaným a společností Sportoviště Přerov s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 

2885/5, Přerov I – Město, Přerov, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro 

účely ocenění žáků základních škol v rámci akce Scholar 2022, 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem darovací smlouvy dle bodu 1 

návrhu na usnesení. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. Dostal). 
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3203/86/9/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu - PLAVÁNÍ 

PŘEROV z. s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 

15.000 Kč spolku PLAVÁNÍ PŘEROV z. s., IČ: 09551395, sídlem Č. Drahlovského 2316/18, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a žadatelem na částečnou úhradu nákladů organizace 

Mistrovství ČR Masters v plavání, a to pod podmínkou schválení rozpočtového opatření. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu                 

a závazných ukazatelů: 

 

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

963 371,9 * + 15,0 963 386,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 

30,0 + 15,0 45,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 803,9 * + 15,0 39 818,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Mgr. Petra Koubu 

k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

VARIANTA II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 

Kč spolku PLAVÁNÍ PŘEROV z. s., IČ: 09551395, sídlem Č. Drahlovského 2316/18, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 

Přerov a žadatelem na částečnou úhradu nákladů organizace Mistrovství ČR Masters v plavání. 

 

 

Navrhovatel materiálu Mgr. Kouba: 

- Doporučil variantu I. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 
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3204/86/9/2022 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru             

do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného                       

a nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy Přerov, Svisle 13 a Základní školy Přerov, Velká 

Dlážka 5 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 

písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

3205/86/10/2022 Vyhlášení Dotačního programu na podporu zubního lékařství               

v Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit v souladu se zákonem č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Dotační 

program na podporu zubního lékařství v Přerově ve znění dle přílohy č. 1 s tím, že objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2022 na podporu účelu stanoveného          

v tomto dotačním programu činí 200 000 Kč. Dotační program bude vyhlášen za podmínky 

finančního krytí. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

967 186,9* + 200,0 967 386,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3512 620 Stomatologická péče 0,0 + 200,0 200,0 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 878,9* + 200,0 40 078,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyzvat žadatele k předložení žádosti dle 

přílohy Dotační program na podporu zubního lékařství v Přerově, za těchto podmínek: 

 

• žádosti budou podávány v termínu od 14. 7. 2022 do 29. 7. 2022, 

• místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34  

• tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 14. 6. 2022 v Městském informačním 

centru na nám. TGM a na pracovišti Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí                 

a školství, oddělení sociálních služeb a bydlení, Smetanova 7, 750 02 Přerov. 

 

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města 

www.prerov.eu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3206/86/10/2022 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu (1+1), o ploše 41,58 m2, v domě č. p. 

1947, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 929, v k. ú. Přerov, 

Kojetínská, č. o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní ***, za nájemné ve 

výši 2.153 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu (1+1), o ploše 28,54 m2, v domě č. p. 

2491, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, 

Jižní čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***, za nájemné ve 

výši 1 642 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení, za 

podmínky vrácení aktuálně užívaného bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu.  

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 25,57 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní ***, za nájemné ve výši 1 014,-Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 

dle přílohy č. 3, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  
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4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+1), o ploše 25,57 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem ***za nájemné ve výši 1 053,- Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 

dle přílohy č. 4, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného budou 

nájemci hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+1), o ploše 34,93 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2255, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4037, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, č. o. 32 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní ***, za nájemné ve výši 1 438,- Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 

dle přílohy č. 5, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

6. ruší usnesení č. 3123/84/9/2022 (bod 6 paní I.T.) schválené na 84. schůzi Rady města Přerova 

konané dne 28. 04. 2022.  

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3207/86/10/2022 Tréninové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 

bytu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše       

51,67 m2, v domě č. p. 1827, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 923,          

v k. ú. Přerov, Kojetínská, č. o. 24 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***, trvale 

bytem ***, za nájemné ve výši 2 675 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno  o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou od 1. 6. 2022                 

do            31. 8. 2022 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené    

s užíváním bytu.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Střelec), 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

11. RŮZNÉ 

3208/86/11/2022 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 

službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s dopravcem zajišťujícím 

provoz MAD Přerov, se společností ARRIVA autobusy a.s., IČ 25945408, se sídlem             

Na Ostrově 177, 537 01  Chrudim 

 

2. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 

1. návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha), 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3209/86/11/2022 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2021  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí předloženou zprávu. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Střelec: 

Sdělil, že v Čekyni nevykonával strážník po celý rok okrskovou činnost. Dotázal se, zda bude tuto 

činnost městská policie vykonávat. 

 

Primátor: Ing. Měřínský: 

Zpráva o činnosti MP Přerov je za rok 2021, kdy v místní části Přerov-Čekyně až do podzimu 

vykonával činnost okrskový strážník. Na začátku podzimu roku 2021 měl dotyčný strážník úraz, který 

si vyžádal několikaměsíční pracovní neschopnost a poté na začátku roku 2022 odešel do starobního 

důchodu. Z důvodu nezbytnosti personálního zajištění základních činností MP nebude jeho místo 

v blízké budoucnosti obsazeno. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Střelec), 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3210/86/11/2022 Změna vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu 

„Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění 

vnitřního předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 17/2015, Vnitřního 

předpisu č. 25/2017 a Vnitřního předpisu č. 11/2021 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 

Vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního 

města Přerova“, ve znění vnitřního předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 17/2015, Vnitřního 

předpisu č. 25/2017 a Vnitřního předpisu č. 11/2021 a to dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
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Hlasování: 9 pro, 1 se zdržela (Ing. Mazochová), 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3211/86/11/2022 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 

monočlánků a baterií ve školním roce 2021/2022 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na nákup potřeb pro 

svou činnost dle vlastního výběru jako odměnu z umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 

monočlánků a baterií ve školním roce 2021/2022 těmto základním a mateřským školám v uvedené 

výši: 

 

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354 2 500 Kč 

Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358 2 000 Kč 

Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862 1 500 Kč 

Mateřská škola Přerov, Máchova 14, odloučené pracoviště Přerov, Sokolská 26, 

IČ: 62350161 

5 000 Kč 

Mateřská škola Přerov-Újezdec, Hlavní 61, odloučené pracoviště Přerov-Lověšice, 

Mírová 19, IČ: 70887608 

4 500 Kč 

Mateřská škola Přerov-Újezdec, Hlavní 61, IČ: 70887608, 4 000 Kč 

Mateřská škola Optiky Přerov, Optiky 14, odloučené pracoviště Přerov-Kozlovice, 

Grymovská 29/21, IČ: 60782382 

3 500 Kč 

Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510 3 000 Kč 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

3212/86/11/2022 Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění 

nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní 

správy myslivosti 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné 

zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy 

myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními 

stranami Česká republika - Ministerstvo zemědělství (centrální zadavatel) a Statutární město Přerov 

(pověřující zadavatel) dle předloženého návrhu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 
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3213/86/11/2022 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na IV. etapě opravy 

střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na IV. etapu celkové opravy střechy kostela         

sv. Vavřince v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 

6, IČ: 45180199, ve výši 350 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzoru, který je přílohou Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města 

Přerova pro rok 2022; 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210 Změny stavu krátkodobých prostředků na 

bankovních účtech 

963 021,9* + 350,0 963 371,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 0,0 + 350,0 350,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 453,9 + 350,0 39 803,9 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3214/86/11/2022 Návrh na uzavření Smluv o poskytnutí příspěvku za užívání místností 

pro konání voleb do Zastupitelstva města Přerova a o zajištění dalších 

souvisejících činností 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smluv o poskytnutí příspěvku za užívání místností pro konání voleb          

do Zastupitelstva města Přerova a o zajištění dalších souvisejících činností podle § 1746 odst. 
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2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v celkové výši 82 548,-- Kč, za účelem použití 

na částečnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí 

mezi Statutárním městem Přerovem se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, 

DIČ CZ00301825  jako objednatelem a níže uvedenými příspěvkovými organizacemi: 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 

-  ve výši 10 602,-- Kč – 4 volební okrsky 

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5  

-  ve výši 10 602,-- Kč – 4 volební okrsky  

Základní škola Přerov, Za Mlýnem 1 

-  ve výši 8 120,-- Kč – 3 volební okrsky 

Základní škola Přerov, Svisle 13 

- ve výši 8 120,-- Kč – 3 volební okrsky 

Základní škola Přerov, Trávník 27 

- ve výši 8 120,-- Kč – 3 volební okrsky 

Základní škola Přerov, U Tenisu 4 

-  ve výši 8 120,-- Kč – 3 volební okrsky 

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 

- ve výši 8 120,-- Kč – 3 volební okrsky 

Základní škola Přerov, Želatovská 8 

- ve výši 8 120,-- Kč – 3 volební okrsky 

Mateřská škola Přerov, Optiky 14 

- ve výši 3 156,-- Kč – 1 volební okrsek 

Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 

-  ve výši 3 156,-- Kč - 1 volební okrsek 

Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 

-  ve výši 3 156,-- Kč – 1 volební okrsek 

Mateřská škola Píšťalka, Odloučené pracoviště Na Odpoledni 675/16 

-  ve výši 3 156,-- Kč – 1 volební okrsek 

jako poskytovateli ve znění, které je přílohou č. 1 této předlohy 

 

2. pověřuje podpisem Smluv o poskytnutí příspěvku za užívání místností pro konání voleb        

do Zastupitelstva města Přerova a o zajištění dalších souvisejících činností podle § 1746 odst. 

2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dle bodu 1 usnesení, Mgr. Petra Karolu, 

vedoucího odboru vnitřní správy. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR POL 

  

ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet        

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

967 386,9 * + 82,6 967 469,5 

   * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet        

po úpravě 

6115 360 Volby do zastupitelstev územních 

samosprávných celků 

1 000,0 + 82,6 1 082,6 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 
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3215/86/11/2022 Prominutí pohledávky (smluvní pokuty) za firmou MOTO-TRUCK 

CZ s. r. o. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 

pohledávky (smluvní pokuty) za firmou MOTO-TRUCK CZ s. r. o., se sídlem Seifertova 2834/33, 

Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ: 29460824 v celkové výši 78 000,- Kč. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha), 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3216/86/11/2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí Technického zařízení a instalace 

Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií                 

a podpisů 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí Technického zařízení a instalaci 

Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi CENDIS, s. p., 

se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 00311391, jako 

poskytovatelem a statutárním městem Přerovem jako příjemcem, ve znění, které je přílohou 

důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje podpisem Dodatku č.1, dle bodu 1 usnesení, Ing. Petra Měřínského, primátora 

statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3217/86/11/2022 Udělení označení "Čestný hrob" a vydání Vnitřního předpisu               

č. .../2022, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/2015 Pravidla pro 

udělování označení "Čestný hrob" 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit udělení označení "Čestný hrob" 

hrobům uvedeným v příloze č. 1 důvodové zprávy za podmínky, že s udělením tohoto 

označení bude/budou následně souhlasit nájemce/nájemci příslušného hrobového místa, je-li 
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znám/jsou-li známi, a v případě schránky v kolumbáriu též za podmínky schválení změny 

Řádu veřejného pohřebiště města Přerov, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Vnitřní předpis č. .../2022, kterým se 

mění Vnitřní předpis č. 18/2015 Pravidla pro udělování označení "Čestný hrob" ve znění dle 

přílohy č. 2 důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3218/86/11/2022 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 3/2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 

závaznou vyhlášku č. .../2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, k zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

12. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

 

Ing. Střelec: 

 Informace - dne 26.5.2022 se koná jednání představenstva Servisní společnosti Odpady 

Olomouckého kraje. Budou projednávat návrh smlouvy o postoupení odpadu. Radní obdrželi 

e-mailem materiál, který obdrží akcionáři 30.6.2022, který řeší využití odpadů do roku 2030. 

Představenstvo navrhne akcionářům investovat 450 mil. Kč do výstavby nové třídící                 

a separační linky na komunální a separovaný odpad, která by měla být postavena v areálu 

technických služeb Olomouce do roku 2025. Zvažuje se příspěvek jednotlivých akcionářů. 

Předpokladem žádosti o dotaci je uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o poskytnutí odpadu 

v prosinci 2022 odpadu, ve které se jednotliví akcionáři zavazují, že v roce 2025 poskytnout 

odpady na provoz linky. Definitivní znění materiálu bude v následujících týdnech. 

p. Zácha: 

Vedení Servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje by mělo jednat i s primátory. Jde o enormní 

zatížení rozpočtů měst s nejistotou získání dotace. 
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Ing. Střelec: 

 Informace - Výbor pro místní části doporučí Zastupitelstvu města Přerova s ohledem na inflaci 

a výrazný nárůst cen stavebních prací a dalších služeb navýšení příspěvku z 1.700 Kč             

na občana a rok na částku 2.000 Kč  „na hlavu“ pro rozpočet roku 2023.  

 

 

 

13. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 86. schůzi Rady města Přerova dne 26. května 2022 v 13.15 

hodin. 

 

 

V Přerově dne 26. května 2022 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova                

Mgr. Petr Kouba 

náměstek primátora statutárního města Přerova                

 


