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USNESENÍ z 87. schůze Rady města Přerova konané dne 16. června 2022 

 

3219/87/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 87. schůze Rady města 

Přerova konané dne 16. června 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 87. schůze Rady města Přerova konané dne 16. června 2022,  

 

2. schvaluje Mgr. Jaroslava Hýzla ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze Rady města 

Přerova.  

 

 

3220/87/4/2022 Rozpočtové opatření č. 11 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 1),  

 

2. schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy (ad 2), a to za podmínky obdržení rozhodnutí 

o poskytnutí dotace,  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy 

(ad 3).  

 

 

3221/87/4/2022 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Přerovem a Olomouckým krajem na Přerovské svatovavřinecké hody 

2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, se sídlem 

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a statutárním 

městem Přerovem jako příjemcem, ve výši 30 000 Kč za účelem částečné úhrady výdajů na 

Přerovské svatovavřinecké hody 2022.  

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:  

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

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

 4122 210 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 47 910,3 * + 30,0 47 940,3 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3319 110 Ostatní záležitosti kultury 2 689,6 + 30,0 2 719,6 

  

a to za podmínky uzavření smlouvy dle bodu 1. návrhu na usnesení.  
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3222/87/4/2022 Zapojení dotací poskytnutých Olomouckým krajem Kulturním a 

informačním službám města Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  bere na vědomí uzavření smluv o poskytnutí dotací mezi Olomouckým krajem, se sídlem 

Olomouc, Jeremenkova 1191/40a, IČ:60609460 jako poskytovatelem a Kulturními a 

informačními službami města Přerova, se sídlem Přerov I- Město, nám. T. G. Masaryka 150/8, 

IČ:45180512 jako příjemcem, a to ve výši 26 000 Kč na "Marketingové aktivity MIC Přerov v 

roce 2022" a ve výši 300 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na Přerovské svatovavřinecké 

hody 2022.  

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

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

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

 4122 210 Neinvestiční přijaté transfery  

od krajů 
47 584,3 * + 326,0 47 910,3 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

 141 Kulturní a informační služby města  

Přerova 
20 120,6  + 326,0 20 446,6 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet 

po úpravě 
141 Kulturní a informační služby města Přerova  

- příspěvek na provoz a investice 
9 637,5 + 326,0 9 963,5 

 

 

 

3223/87/6/2022 Informace k žádosti o dotaci z dotačního programu Olomouckého 

kraje - Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten zimního 

stadionu v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o neschválení poskytnutí dotace v dotačním programu "Program na 

podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní 

agentury v roce 2022", dle důvodové zprávy,  

 

2. bere na vědomí, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem 

a statutárním městem Přerov na projekt "Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten 

zimního stadionu v Přerově, dle důvodové zprávy.  

 

 

3224/87/6/2022 Veřejná zakázka Zpracování projektových dokumentací pro projekt 

„Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí pro školní 

družiny základních škol v Přerově“ – rozhodnutí o výběru dodavatele 

a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektových dokumentací pro projekt 

„Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol v 

Přerově“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, 

dle vnitřního předpisu 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,  

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění všech částí veřejné zakázky malého rozsahu 

„Zpracování projektových dokumentací pro projekt „Modernizace odborných učeben, 

kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově“, je jediný účastník 

výběrového řízení build&build s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 – 

Hostivař, IČ: 06097529, jehož nabídka respektuje stanovené zadávací podmínky,  

 

3. schvaluje uzavření smluv o dílo pro jednotlivé části veřejné zakázky mezi Statutárním 

městem Přerov, jako objednatelem, a účastníkem build&build s.r.o., se sídlem Chudenická 

1059/30, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČ: 06097529, jako zhotovitelem, veřejné zakázky 

malého rozsahu „Zpracování projektových dokumentací pro projekt „Modernizace odborných 

učeben, kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově“. 

Cena za plnění na všechny části veřejné zakázky bude činit: 860 640,- Kč bez DPH, tj. 1 041 

374,40 Kč včetně DPH. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smluv o dílo na jednotlivé části veřejné 

zakázky mezi objednatelem a zhotovitelem, bude realizováno podpisem náměstkyně Hany 

Mazochové, na základě jejího pověření usnesením 85. Rady města Přerova č. usnesení 

3134/85/6/2022 ze dne 12. 5. 2022.  

 

 

3225/87/6/2022 Veřejná zakázka „Zateplení balkonů, výměna balkonových čel v 

domech Osmek 5, 7“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek podlimitní 

veřejné zakázky „Zateplení balkonů, výměna balkonových čel v domech Osmek 5, 7““, 

zadávané v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 26 zákona, v 

podlimitním režimu podle části třetí zákona v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle 

§ 3 písm. a) a § 52 písm. a), postupem podle § 53 a souvisejících částí zákona,  

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „Zateplení 

balkonů, výměna balkonových čel v domech Osmek 5, 7“, je účastník zadávacího řízení 

společnost Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

IČ: 49689053, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně 

nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky,  

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 

společností Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, IČ: 49689053, jako zhotovitelem veřejné zakázky „Zateplení balkonů, výměna 

balkonových čel v domech Osmek 5, 7“. 

Cena za plnění bude činit: 6 642 072,22 bez DPH, tj. 7 638 383,05 Kč včetně 15 % DPH. 
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Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem a 

zhotovitelem, bude realizováno podpisem náměstkyně Ing. Hany Mazochové, na základě 

jejího pověření 84. Rady města Přerova, usnesení č. 3100/84/6/2022 ze dne 28. dubna 2022.  

 

 

3226/87/6/2022 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora“ - schválení zadávacích 

podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky N006/22/V00013223 na služby s 

názvem „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora“, v 

obsahu dle příloh č. 1. a 2. Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v 

zadávacím řízení, v souladu s § 25 zákona, v nadlimitním režimu podle části čtvrté zákona v 

rámci otevřeného řízení podle § 3 písm. b) a § 55, postupem podle § 56 a souvisejících částí 

zákona.  

 

2. schvaluje zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky N006/22/V00013223 na služby s 

názvem „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora“ 

postupem podle § 56 odst. 1 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího 

řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky 

neomezený počet dodavatelů. Podmínkou zahájení zadávacího řízení je schválení záměru 

zadat veřejnou zakázku.  

 

3. pověřuje v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona, k provádění úkonů podle zákona 

komisi, jejímiž členy a náhradníky členů komise ustanovuje: 

  
Členové komise Organizace  Náhradníci komise Organizace 
Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Ing. Hana Mazochová Zástupce zadavatele 
Mgr. Petr Karola Odbor VNITŘ – věcný 

gestor 
Fanka Vrbová Odbor VNITŘ – věcný 

gestor 
Marta Čábelková Odbor VNITŘ – věcný 

gestor 
Bc. Dagmar Vlašicová Odbor VNITŘ – věcný 

gestor 

  
Administrátor zadávacího 

řízení 
Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Oddělení řízení projektů, 

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

veřejných zakázek a dotací 

 

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

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, a to zejména Zadávací dokumentace, Vysvětlení 

zadávací dokumentace a případných souvisejících dokumentů, a dále Rozhodnutí o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení, Rozhodnutí o výběru dodavatele, Rozhodnutí o zrušení 

zadávacího řízení, Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné zprávy zadavatele a dalších 

souvisejících dokumentů; jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením 

smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jeho uzavření a jeho podpis pak dále 

provede primátor města.  
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3227/87/6/2022 Veřejná zakázka „Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a 

výměna stávajících dřevěných sklepních kójí za drátěné, nám. Fr. 

Rasche 7, Přerov“- rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy 

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/V00009945 na stavební práce s názvem „Oprava horizontálních rozvodů kanalizace 

a výměna stávajících dřevěných sklepních kójí za drátěné, nám. Fr. Rasche 7, Přerov“, 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 ZJS - Realizace staveb s.r.o., Kratochvílova 128/41, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, IČ: 28611942, jehož nabídka respektuje stanovené podmínky účasti ve 

výběrovém řízení  

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem ZJS - Realizace staveb s.r.o., Kratochvílova 128/41, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 28611942, jako zhotovitelem. 

  

Cena za plnění bude činit 849 500,65 Kč, tj. Kč 976 925,75 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 85. Rady 

města Přerova konané dne 12. května 2022, č. usnesení 3130/85/6/2022, pověřen neuvolněný 

člen Rady města Přerova Michal Zácha, Dis.  

 

 

3228/87/6/2022 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/1136/2021 na realizaci stavby „Úprava silnice I/47 v místě 

napojení EMOS“ 

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

objednatele SML/1136/2021, č. smlouvy zhotovitele 202124, ze dne 9. 8. 2021, na realizaci stavby 

„Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“, se zhotovitelem SISKO spol. s r.o., se sídlem Velká 

Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47155558, dle přílohy č. 3.  

  

Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu předmětu plnění (realizace víceprací). Hodnota původního 

závazku ze smlouvy ve znění dodatku č. 1 se dodatkem č. 2 zvyšuje o 109 793,30 Kč bez DPH, a cena 

za plnění se dodatkem č. 2 mění z původní ceny 4 685 233,65 Kč bez DPH na konečnou cenu 4 939 

028,59 Kč bez DPH.  
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Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. SML/1136/2021 

mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem náměstkyně primátora Ing. Hany 

Mazochové, na základě jejího pověření usnesením Rady města Přerova, č. usnesení 2292/63/6/2021 ze 

dne 27. 5. 2021.  

 

 

3229/87/6/2022 Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SML/1008/2021 na 

realizaci stavby „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“ 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/1008/2021 ze dne 24.6.2021 na provedení stavby „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“, se 

zhotovitelem INGDOP s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 60775530, dle 

přílohy č. 2, za podmínky zajištěného financování. 

  

Předmětem Dodatku č. 3 je změna rozsahu původního předmětu plnění, tj. realizace víceprací a 

méněprací.  

  

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Cyklostezka na ulici Palackého v 

Přerově“, navýšená o hodnoty uzavřených Dodatků č. 1 a 2 smlouvy, se po započtení aktuálních 

víceprací a méněprací zvyšuje o 200 354,22 Kč bez DPH, tj. cena za plnění se Dodatkem č. 3 mění z 

původní ceny (11 197 394,26 Kč bez DPH, tj. 13 548 847,05 Kč s DPH) sjednané ve smlouvě č. 

SML/1008/2021, resp. z ceny sjednané Dodatky č. 1 a 2 této smlouvy (12 909 084,20 Kč bez DPH, tj. 

15 619 991,88 Kč s DPH), na cenu 13 109 438,42 Kč bez DPH, tj. 15 862 420,49 Kč s DPH. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/1008/2021 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně 

Ing. Hany Mazochové na základě jejího pověření usnesením Rady města Přerova, č. usn. 

2113/58/6/2021, ze dne 11. března 2021.  

 

 

3230/87/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/3 na 

pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 

nemovité věci – podílu o velikosti id. 1/3 pozemku p.č. 507/2 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o 

výměře 76 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví paní E*** H***, bytem ***, do majetku statutárního města 

Přerova  

 

 

3231/87/7/2022 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka části obvodové stěny 

budovy - objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov  (nám. TGM 8) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - výpůjčku části 

obvodové stěny o výměře 4 x 6 m budovy – objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (náměstí TGM 8) ve vlastnictví statutárního 

města Přerov.  
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3232/87/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5215/27      

v k.ú. Přerov 

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

pozemku p.č. 5215/27 ostatní plocha o výměře cca 95 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova žadateli.  

 

3233/87/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – 

pozemků p.č. 6840/2, p.č. 6840/3, p.č. 6840/19 vše v k.ú. Přerov za 

pozemek p.č. 6768/1 a část p.č. 6768/2 oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

směnu nemovitých věcí – pozemků p.č. 6840/2 ostatní plocha o výměře 58 m2, p.č. 6840/3 

orná půda o výměře 2652 m2 a p.č. 6840/19 orná půda o výměře 1279 m2 vše v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 6768/1 ostatní plocha o výměře 4753 

m2 a část pozemku p.č. 6768/2 orná půda o výměře cca 3547 m2 oba v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, v hospodaření Střední 

školy zemědělské, se sídlem Přerov, Osmek 47 bez doplatku rozdílu cen směňovaných 

pozemků.  

 

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

bezúplatný převod pozemků p.č. 6840/2 ostatní plocha o výměře 58 m2, p.č. 6840/3 orná půda 

o výměře 2652 m2 a p.č. 6840/19 orná půda o výměře 1279 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, 

Jeremenkova 40a, hospodaření Střední školy zemědělské, se sídlem Přerov, Osmek 47.  

 

 

3234/87/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – části 

pozemku p.č. 207/2 v k.ú. Vinary u Přerova za část pozemku p.č. 207/5 

v k.ú. Vinary u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu nemovitých 

věcí – části pozemku p.č. 207/2 zahrada o výměře cca 850 m2 v k.ú. Vinary u Př. ve vlastnictví 

statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 207/5 zahrada o výměře cca 650 m2 v k.ú. Vinary       

u Př. v podílovém spoluvlastnictví Z*** M***, bytem *** k id ½ a J*** Z***, bytem *** k id ½            

s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků.  

 

3235/87/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova -  prostoru v objektu 

občanského vybavení č.p. 93, příslušného k části obce Přerov II-

Předmostí, který je součástí pozemku p.č. st. 104 a v objektu 

občanského vybavení č.p. 204,  příslušného k části obce Přerov II-

Předmostí, který je součástí pozemku p.č.  st. 195 v k.ú. Předmostí  

(Hranická 14)  
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - změnu doby 

výpůjčky sjednané ve smlouvě o výpůjčce ze dne 16.5.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.7.2009, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Městskou 

knihovnou v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Žerotínovo nám. 36, IČ 70887616 jako vypůjčitelem 

na prostor v objektu občanského vybavení č.p. 93, příslušného k části obce Přerov II-Předmostí, který 

je součástí pozemku p.č. st. 104 a v objektu občanského vybavení č.p. 204, příslušného k části obce 

Přerov II-Předmostí, který je součástí pozemku p.č. st. 195 v k.ú. Předmostí (Hranická 14) o celkové 

výměře 273,80 m2 a to tak, že původní doba výpůjčky - na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 

měsíců se změní na novou dobu výpůjčky - na dobu určitou 3 roky s výpovědní dobou 6 měsíců.  

 

 

3236/87/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/3 

pozemku p.č. 6395/4 v k.ú. Přerov 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

podílu o velikosti id. 1/3 pozemku p.č. 6395/4 orná půda o výměře 6009 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, do majetku statutárního města 

Přerova.  

 

 

3237/87/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2656/2 a p.č. 

2656/3 v k.ú. Přerov 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 2656/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4718 m2 a p.č. 2656/3 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 881 m2, oba v k.ú. Přerov.  

 

 

3238/87/7/2022 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 548/4 a pozemku p.č. 548/5, 

oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

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

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

velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 548/4 ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku p.č. 548/5 

ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví ČR, s příslušností 

hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 

Praha 2 - Nové Město.  

 

 

3239/87/7/2022 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 263 a pozemku p.č. 264, oba v k.ú. Čekyně 

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

převod a schválit bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 263 ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 264 ostatní plocha, zeleň, oba v k.ú. 
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Čekyně z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.  

 

3240/87/7/2022 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

části prostor budovy jiná stavba č.p. 2804, příslušné k části obce 

Přerov I -Město, která je součástí pozemku p.č. 2155/4 v k.ú. Přerov – 

AGEL, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 

s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 

30.9.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.5.2021, uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a společností AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 

s.r.o., se sídlem Ostrava, Koblov, Antošovická 107/55, IČ 02560739 jako nájemcem na prostory v 

budově jiná stavba č.p. 2804, příslušné k části obce Přerov I -Město, která je součástí pozemku p.č. 

2155/4 v k.ú. Přerov o celkové výměře 590,72 m2 situované v přízemí a 1. patře.  

 

Dodatek č. 2 bude řešit:  

1. změnu předmětu nájmu. Původní předmět nájmu - prostory o celkové výměře 590,72 m2 situované v 

přízemí a 1. patře se rozšíří o prostory o celkové výměře 641,60 m2 situované ve 2. patře a 3. patře 

budovy, 

 

2. změnu výše nájemného. Původní výše nájemného 177.216,-Kč/rok bez DPH se změní na novou 

výši nájemného 369.696,- Kč/rok bez DPH, tj. 300,-Kč/m2/rok, a to vše s účinností od 1.8.2022.  

 

3241/87/7/2022 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) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na nebytovou jednotku 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 mezi statutárním 

městem Přerov jako půjčitelem a spolkem Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, se 

sídlem Přerov I-Město, Jateční 882/26, IČ 00433969 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na 

dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, s účinností od 1.7.2022. Náklady na spotřebované 

energie budou hrazeny samostatně. Účelem výpůjčky bude využití jednotky pro činnost pobočného 

spolku Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov.  

 

3242/87/7/2022 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech               

v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 3, p.č. 4, p.č. 5, 

p.č. 7, p.č. 8, p.č. 12, p.č. 13, p.č. 15, p.č. 16/2, p.č. 20, p.č. 71, p.č. 75, 

p.č. 91, p.č. 118, p.č. 125, p.č. 152, p.č. 153, p.č. 154, p.č. 155, p.č. 194, 

p.č. 195, p.č. 196, p.č. 197, p.č. 198, p.č. 247, p.č. 248/1, p.č. 287/1, p.č. 

314/1, p.č. 314/2, p.č. 317/1, p.č. 317/2, p.č. 318, p.č. 320, p.č. 388, p.č. 

401, p.č. 405, p.č. 419, p.č. 420, p.č. 520, p.č. 522, p.č. 656, p.č. 695, p.č. 

826, p.č. 913, p.č. 937/4, p.č. 1036, p.č. 1062, p.č. 1158, p.č. 1159/3, p.č. 

1261, vše v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající 

právu oprávněného z  věcného břemene strpět uloženou kanalizaci a s tím spojené omezení povinného, 

spočívající v povinnosti umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na 

zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 
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odstranění této kanalizace k tíži pozemků p.č. 3 ostatní plocha, zeleň, p.č. 4 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.č. 5 ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 7 ostatní plocha, zeleň, p.č. 8 ostatní plocha, zeleň, 

p.č. 12 ostatní plocha, zeleň, p.č. 13 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 15 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.č. 16/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 20 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.č. 71 ostatní plocha, zeleň, p.č. 75 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 91 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.č. 118 ostatní plocha, zeleň, p.č. 125 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 152 

ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 153 ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 154 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.č. 155 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 194 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.č. 195 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 196 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 197 

zahrada, p.č. 198 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 247 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 

248/1 ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 287/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 314/1 zahrada, 

p.č. 314/2 zahrada, p.č. 317/1 ostatní plocha, zeleň, p.č. 317/2 ostatní plocha, zeleň, p.č. 318 ostatní 

plocha, ostatní komunikace, p.č. 320 ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 388 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.č. 401 ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 405 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 419 

ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 420 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 520 ostatní 

plocha, ostatní komunikace, p.č. 522 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 656 zahrada, p.č. 695 

ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 826 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 913 vodní plocha, 

koryto vodního toku přirozené, p.č. 937/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1036 ostatní plocha, 

ostatní komunikace, p.č. 1062 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1158 orná půda, p.č. 1159/3 

ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1261 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Čekyně v 

majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., 

se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521. Věcné břemeno bude zřízeno 

v rozsahu geometrického plánu č. 515-205/2019, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 

188.296, - Kč bez DPH.  

 

3243/87/7/2022 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova  a nájem částí pozemků p.č. 194, p.č. 195/2 oba v k.ú. Popovice 

u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem částí pozemků p.č. 194 vodní plocha o výměře 7 

m2 a p.č. 195/2 vodní plocha o výměře 24 m2 oba v k.ú. Popovice u Přerova statutárním městem 

Přerov za účelem umístění stavby „Oprava propustku ev.č. Př-POP-P1 na ulici Kočíře v Přerově X-

Popovicich“ a zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat stavbu propustku a s tím spojeného omezení povinného, 

spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a 

příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 

rekonstrukce a odstranění této stavby propustku k tíži pozemků p.č. 194 a p.č. 195/2 oba v k.ú. 

Popovice u Přerova v majetku Povodí Moravy s.p., se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ: 70890013 a 

to ve prospěch statutárního města Přerova. Nejprve bude uzavřena nájemní smlouva a smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy s.p., se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, 

IČ: 70890013 (jako pronajímatelem či budoucím povinným), statutárním městem Přerov (jako 

nájemcem či budoucím oprávněným) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

se sídlem Praha, Na Pankráci 546/56 (jako investorem). Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena 

do 90 dnů po zaměření stavby a vyhotovení geometrického plánu na vyznačení rozsahu služebnosti, 

nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu. Nájem bude uzavřen na dobu určitou od 

data protokolárního předání pozemku stavebníkovi do data předcházejícího datu podání návrhu na 

vklad práva služebnosti do katastru nemovitostí, výše nájemného bude činit 1000,- Kč ročně za každý 

započatý kalendářní rok užívání. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada 

za zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena v souladu s cenovým předpisem budoucího 

povinného, který určuje cenu na 1 m2, minimální výše úhrady činí 5000,- Kč a bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH. Tato smlouva nahrazuje smlouvu č. 1875/2021-SML, MMPr/SML/1349/2021 

uzavřenou dne 30.9.2021.  
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3244/87/7/2022 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene – služebnosti na 

nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemku 

p.č. 193/1 (podílu 150843/180944), p.č. 510/2, p.č. 4929/1 a p.č. 4932/1, 

vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s umístěním stavby „PŘÍPOJKA A VS PRO NOVOU RADNICI, UL. JATEČNÍ, 

PŘEROV“ na pozemku p.č. 193/1, 510/2, 4929/1, 4932/1, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat horkovodní potrubí a s tím spojené omezení 

povinného, spočívající v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 

osobám přístup a příjezd na zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu a údržby, 

včetně případné rekonstrukce a odstranění horkovodního potrubí k tíži pozemku p.č. 193/1, 

510/2, 4929/1, 4932/1, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova, a to ve 

prospěch společnosti Teplo Přerov a.s., Blahoslavova 1499/7, 750 11 Přerov, IČO: 25391453 

uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím 

povinným ze služebnosti, a společností Teplo Přerov a.s., Blahoslavova 1499/7, 750 11 

Přerov, IČO: 25391453, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 

stanovenou znaleckým posudkem.  

 

 

3245/87/7/2022 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene – služebnosti na 

nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 1042/1, 1042/3, 7289/1, 7289/2 a 7289/15, vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s umístěním stavby „Přerov EUROVIA, Tovární, p.č. 1042/1, kNN, č. stavby IV-12-

8021818“ na pozemku p.č. 1042/1, 1042/3, 7289/1, 7289/2 a 7289/15, vše v k.ú. Přerov, v 

rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a zemnění a s tím spojené 

omezení povinného, spočívající v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 

třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu a 

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN a zemnění k tíži 

pozemků p.č. 1042/1, 1042/3, 7289/1, 7289/2 a 7289/15, vše v k.ú. Přerov, v majetku 

statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, 

Teplická 8, IČ: 24729035 uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků, 

pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti, a společností ČEZ Distribuce a.s., se 

sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím 

oprávněným ze služebnosti.Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za 

jednorázovou úhradu ve výši 22.120,- Kč, navýšených o příslušnou sazbu DPH.  
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3246/87/7/2022 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene – služebnosti na 

nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemku 

p.č. 4394/1 a 4516/1, vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s umístěním stavby „PŘÍPOJKA A VS PRO OBJEKT ULICE SEIFERTOVA 

PŘEROV“ na pozemku p.č. 4394/1 a 4516/1, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

 

2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat teplovodní potrubí a s tím spojené omezení 

povinného, spočívající v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 

osobám přístup a příjezd na zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu a údržby, 

včetně případné rekonstrukce a odstranění teplovodního potrubí k tíži pozemku p.č. 4394/1 a 

4516/1, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti 

Teplo Přerov a.s., Blahoslavova 1499/7, 750 11 Přerov, IČO: 25391453 uzavřít Smlouvu o 

právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním 

městem Přerov, jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze 

služebnosti, a společností Teplo Přerov a.s., Blahoslavova 1499/7, 750 11 Přerov, IČO: 

25391453, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. Věcné 

břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou 

znaleckým posudkem.  

 

 

3247/87/7/2022 Úplatný převod movitých věcí - 2 ks kalorimetrických měřidel 

spotřeby tepla z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

společnosti Teplo Přerov a.s. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod movitých věcí - 2 ks 

kalorimetrických měřidel spotřeby tepla, a to: 

 

1. měřiče tepelné energie Landys + Gyr , typ UH 50, qp 15 m3/hod, 3m kabel, vč. šroubení, těsnění, 

jímek 80 mm, 2 ks teplotních čidel Pt 500, zdroj 230 V AC, M-Bus, který se nachází ve stavbě 

občanského vybavení č.p. 425 (Hranická 14), příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, která je 

součástí pozemku p.č. St. 758 v k.ú. Předmostí, 

 

2. měřiče tepelné energie Landys + Gyr , typ UH 50, qp 10 m3/hod, 3m kabel, vč. přírub, těsnění, 

nerezových jímek 80 mm, 2 ks teplotních čidel Pt 500, zdroj 230 V AC, M-Bus, který se nachází ve 

stavbě občanského vybavení č.p. 93 (Hranická 14a), příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, která 

je součástí pozemku p.č. St. 104 v k.ú. Předmostí,  

  

z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s., se sídlem Přerov 

I-Město, Blahoslavova 1499/7, IČ 25391453, za kupní cenu v celkové výši 200,-Kč, tj. 100,-Kč/kus, 

navýšenou o příslušnou sazbu DPH a uzavření kupní smlouvy.  

 

3248/87/7/2022 Odvoz a ekologická likvidace nevyzvednutých automobilů z odtahů 

prováděných na území statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provádění odtahu vraků vozidel a 

jejich likvidaci , na základě které bude docházet k odvozům a ekologické likvidaci nevyzvednutých 
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automobilů z odtahů prováděných na území statutárního města Přerova, mezi statutárním městem 

Přerov na straně jedné a společností MODIT, spol. s r.o., IČ 47974451, se sídlem Pavlovice u Přerova 

č.p. 3, 751 12 na straně druhé. Cena za odvoz a ekologickou likvidaci jednoho automobilu, která bude 

městu společností MODIT, spol. s r.o. hrazena, činí 2.500,- Kč vč. DPH.  

 

 

3249/87/7/2022 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, 

jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, z dopravní značky č. B 29 

„Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu (která jsou součástí svislého 

dopravního značení č. IZ 8a)  

Rada města Přerova po projednání vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem 

Statutárního města Přerova souhlas s povolením krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na 

pozemních komunikacích v centru města ve vymezeném úseku, a to u vozidla, jehož největší 

technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatelku Zdeňku Ivanovičovou, 

jednatelku Opti lens spol. s r.o., IČ: 44889135, Žerotínovo nám. 643/4, Přerov z důvodu rekonstrukce 

oční optiky a oční ordinace.  

  

Trasa výjimky: ul. Žerotínovo náměstí, Přerov  

Termín: 07/2022 

RZ 9A30988, Tovární značka: MAN, Typ: TGL, Nosnost: 11 990 Kg 

RZ 4AS9255, Tovární značka: DAF, Typ: 7F45.220 G12, Nosnost: 11 990 Kg 

Provozovatel vozidel: Jiří Houf, IČ: 15285944, Jílovská 428/17, Praha, Lhotka 142 00  

 

 

3250/87/7/2022 Čištění státních a krajských komunikací I., II., III. třídy  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje pro rok 2022 čištění státních a krajských komunikací I., II. a III. třídy na území 

města Přerova (mimo režim zimní údržby) a to 1 x ročně v rozsahu dle přiloženého seznamu 

komunikací, maximálně do výše 300 tis. Kč, včetně DPH, za předpokladu finančního krytí,  

 

2. pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb zajištěním výše uvedeného,  

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
  4111 210 Neinvestiční přijaté transfery 

z všeobecné pokladní správy 

státního rozpočtu 

0,0 + 300,0 300,0 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové  

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
2212 55X Silnice 9 783,2 * + 300,0 

  
10 083,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  
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3251/87/7/2022 Smlouva o zhodnocení silničního majetku -  stavba „Přechod pro 

chodce Přerov VIII-Henčlov“ 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku mezi 

statutárním městem Přerov, jako investorem a Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 

40a, jako hospodářem ve znění dle přílohy č. 1.  

 

3252/87/7/2022 Dodávka a instalace automatického závlahového systému pro 

sportovní hřiště místní části Újezdec - uzavření smlouvy o dílo 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov a společností BARSET–

čerpací technika s.r.o., se sídlem Vinařská 69/8, Přerov XI–Vinary, 751 24 Přerov,             

IČO: 06400485, ve znění dle přílohy č.1. Celková cena za provedení díla nepřesáhne částku 

469 641,- Kč vč. DPH.  

 

2. pověřuje odbor správy majetku a komunálních služeb uzavřením smlouvy o dílo se 

společností BARSET–čerpací technika s.r.o., se sídlem Vinařská 69/8, Přerov XI–Vinary,    

751 24 Přerov, IČO: 06400485 dle přílohy č.1, za podmínky finančního krytí.  

 

3253/87/7/2022 Oprava SSZ na křižovatce ulic Tržní x nábř. E. Beneše v Přerově– 

uzavření smlouvy o dílo 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov a společností AŽD 

Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146/2, IČO:48029483, ve znění dle 

přílohy č.1. Předmětem smlouvy o dílo je provedení opravy kabeláže na světelném 

signalizačním zařízení (SSZ) na křižovatce ulic Tržní x nábř. E. Beneše v Přerově. Celková 

cena za provedení díla nepřesáhne částku 164.807,09- Kč vč. DPH. 

  

Jedná se o opravu, zemního přívodního kabelu napájejícího část světelného signalizačního 

zařízení na křižovatce ulic Tržní x nábř. E. Beneše v Přerově. V současné době je nefunkční 

kabel nahrazen nadzemním provizorním vedením.  

 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 30.09.2022 

2. pověřuje odbor správy majetku a komunálních služeb provedením uzavření smlouvy o dílo se 

společností AŽD Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146/2, 

IČO:48029483, dle přílohy č.1., za podmínky finančního krytí.  

 

3254/87/7/2022 Uzavření smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy 

Mobilní Rozhlas se společností MUNIPOLIS s.r.o. na dobu určitou 1 

roku 

Rada města Přerova po projednání: 
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1.  schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní Rozhlas 

mezi statutárním městem Přerov, jako uživatelem a společností MUNIPOLIS s.r.o.,                

IČ 29198950, se sídlem Londýnské nám. 886/4, 639 00 Brno, jako poskytovatelem, na dobu 

určitou 1 roku, od 1.7.2022 do 30.6.2023, ve znění dle přílohy č. 1,  

 

2. pověřuje radního Michala Záchu k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího              

s uzavřením smlouvy na poskytování služeb komunikační platformy Mobilní Rozhlas se 

společností MUNIPOLIS s.r.o.  

 

 

3255/87/7/2022 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (1+1) o ploše 38,65 m2, ploše pro nájem 

36,09 m2, v domě č.p. 2087, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4008 v 

k.ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 26 s paní Mgr. M*** R***, trvale bytem *** za nájemné ve výši 

92,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty, na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (1+1), o ploše 38,65 m2, ploše pro nájem 

36,09 m2, v domě č. p. 2087, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4008, v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 26, s J*** R***.  

 

3. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+1), o ploše 37,88 m2, ploše pro nájem 

34,84 m2, v domě č. p. 2087, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4008, v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 26, s A*** M***.  

 

4. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (1+1), o ploše 39,24 m2, ploše pro nájem 

36,44 m2, v domě č. p. 2088, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4009, v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 28, s I*** Č*** a A*** Č***.  

 

5. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (1+1), o ploše 38,65 m2, ploše pro nájem 

36,09 m2, v domě č. p. 2087, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4008, v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 26, s I*** Č*** a A*** Č***.  

 

 

3256/87/7/2022 Uzavření nájemních smluv – výměna střešního pláště Sokolovská 2,4 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1) o ploše 64,4 m2, ploše pro nájem   

63,60 m2, v domě č.p. 2540, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5738/5 

v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť II č.o. 18 s manželi P*** N*** a M*** N***u, trvale bytem *** za 

nájemné ve výši 70,-- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno 

o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení za 

podmínky ukončení nájmu bytu č. 49, Sokolovská 2564/2. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1) o ploše 56,33 m2, ploše pro nájem   

54,3 m2, v domě č.p. 2603, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5739/3    

v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť II č.o. 4 s K*** M***, trvale bytem *** za nájemné ve výši 3963,-- 

Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů a služeb spojených s užíváním bytu) na dobu 



16 

 

určitou 6 měsíců bez možnosti následného prodloužení nájmu, za podmínky předání bytové 

jednotky po ukončení rekonstrukce střechy a poskytnutí slevy z nájmu ve výši 100% pro byt č. 

45 Sokolovská 2563/4 po dobu probíhající rekonstrukce.  

 

3 schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1) o ploše 56,92 m2, ploše pro nájem 

55,04 m2, v domě č.p. 2601, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5739/3 

v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť II č.o. 2 s P*** P***, trvale bytem *** za nájemné ve výši 2193,-- 

Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů a služeb spojených s užíváním bytu) na dobu 

určitou 6 měsíců bez možností následného prodloužení nájmu, za podmínky předání bytové 

jednotky po ukončení rekonstrukce střechy a poskytnutí slevy z nájmu ve výši 100% pro byt č. 

48 Sokolovská 2564/2 po dobu probíhající rekonstrukce.  

 

4 schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1) o ploše 55,03 m2, ploše pro nájem   

53,9 m2, v domě č.p. 2536, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5738/15 

v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť II č.o. 7 s V*** K***, trvale bytem ***  za nájemné ve výši 1774,-- 

Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů a služeb spojených s užíváním bytu) na dobu 

určitou 6 měsíců bez možností následného prodloužení nájmu, za podmínky předání bytové 

jednotky po ukončení rekonstrukce střechy a poskytnutí slevy z nájmu ve výši 100% pro byt č. 

45 Sokolovská 2563/4 po dobu probíhající rekonstrukce.  

 

 

3257/87/8/2022 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy 

Přerov, Za mlýnem 1 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 

odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

3258/87/8/2022 Mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem – výjimky z 

maximálního počtu dětí ve třídách  

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: 

  

 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, Hranická 14, kde lze na 

odloučeném pracovišti Vinary naplnit jednu třídu do počtu 25 dětí a na odloučeném pracovišti Pod 

skalkou 13 lze jednu třídu naplnit do počtu 25 dětí a jednu třídu do počtu 16 dětí, 

 Mateřská škola Přerov, Máchova 14, kde lze jednu třídu naplnit do počtu 25 dětí a na odloučeném 

pracovišti Sokolská 26 lze jednu třídu naplnit do počtu 25 dětí, 

 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, kde lze dvě třídy naplnit do počtu 25 dětí, 

 Mateřská škola Přerov-Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace, kde lze jednu třídu naplnit do 

počtu 25 dětí a na odloučeném pracovišti Lověšice lze jednu třídu naplnit do počtu 25 dětí.  

 

3259/87/9/2022 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 63 (1+1), o ploše 

52,97 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k 

části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky č. o. 18 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní J*** N***, trvale bytem ***, za nájemné 

ve výši 2 101,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
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za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 24 (1+1), o ploše 

52,97 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k 

části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem J*** D***, trvale bytem ***, za 

nájemné ve výši 2 101,- 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. Vedle nájemného budou nájemci hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

 

3260/87/9/2022 Proseniorské a prorodinné akce 2022 – přijetí nepeněžitého daru 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení č. 3157/85/9/2022 (bod 1) schválené na 85. schůzi Rady města Přerova konané 

dne 12.05.2022,  

 

2. schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 10 146 Kč - 3 ks 50 l KEG ZUBR 

Grand (v hodnotě 1 782,- Kč s DPH), 3 ks 30 l KEG ZUBR Yuzu a limeta (v hodnotě 1 116,- 

Kč s DPH) a 1 200 ks kelímků 0,3 l (v hodnotě 484,- Kč s DPH) a uzavření darovací smlouvy 

mezi statutárním městem Přerov jako obdarovaným a společností Pivovary CZ Group a.s., IČ: 

09720618, se sídlem Komenského 3622/33a, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, jako dárcem, 

jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely zajištění volnočasových, preventivních, 

kulturních a výchovně vzdělávacích akcí pro seniory a rodiny s dětmi v roce 2022,  

 

3. pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 2 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu.  

 

 

3261/87/10/2022 Nařízení města Přerova č. .../2022, kterým se vydává tržní řád 

Rada města Přerova po projednání vydává Nařízení č. .../2022, kterým se vydává tržní řád, ve znění 

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

3262/87/10/2022 Podněty a připomínky z  25. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými 

na 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova,  

 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 01.07.2022 

2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek vznesených 

na 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

 

V Přerově dne 16. 6. 2022 
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Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Jaroslav Hýzl 

člen Rady města Přerova 

 


