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 USNESENÍ z 88. schůze Rady města Přerova konané dne 30. června 2022 

 

3263/88/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 88. schůze Rady města 

Přerova konané dne 30. června 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 88. schůze Rady města Přerova konané dne 30. června 2022,  

 

2. schvaluje pana Michala Záchu ověřovatelem usnesení a zápisu 88. schůze Rady města 

Přerova.  

 

 

3264/88/4/2022 Rozpočtové opatření č. 12 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. schvaluje jiné využití účelových prostředků dle důvodové zprávy (ad 2),  

 

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

(ad 3).  

 

 

3265/88/4/2022 Rozpočtové opatření č. 12 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání schvaluje jiné využití účelových prostředků dle důvodové zprávy.  

 

 

3266/88/4/2022 Vnitřní předpis č…./2022, kterým se mění Vnitřní předpis č. 3/2020      

o postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské 

policie Přerov a příspěvkových organizací při správě a vyřazení 

(odpisu) pohledávek  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje vydání Vnitřního předpisu č. …./2022, kterým se mění Vnitřní předpis č. 3/2020      

o postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a 

příspěvkových organizací při správě a vyřazení (odpisu) pohledávek ve znění dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy,  

 

2. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského a náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou     

k podpisu vnitřního předpisu dle bodu 1 návrhu na usnesení.  

 

 

3267/88/5/2022 Změna Územního plánu města Přerova – knihovna 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout              
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v souladu s ust. § 6 odst. 5 a § 55a z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

 

1. o pořízení změny Územního plánu města Přerova spočívající ve změně plochy veřejně 

přístupného prostranství pro městskou zeleň na plochu občanského vybavení – polyfunkční 

komplexy vybavenosti a schválení jejího obsahu podle ust. § 55a odst. 2 stavebního zákona a 

podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení, 

 

2.  o zkráceném postupu pořizování změny Územního plánu města Přerova, ust. § 55a odst. 1 

stavebního zákona a podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení.  

 

 

3268/88/5/2022 Změna č. 16A a 16B Územního plánu města Přerova – Popovice, 

Penčice 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, příslušnému podle 

§ 6 odst. 5 písm. c), za použití § 46 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování        

a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, schválit dílčí pořízení souboru změn zkráceným 

postupem podle ust. § 55a stavebního zákona, vyplývajících z pokynů pro zpracování návrhu změny 

územního plánu schválené Zprávy o uplatňování 2017/2021 - revize vymezených návrhových ploch, 

kdy ke změně lokalizace se již nevztahuje institut § 102 stavebního zákona - Změna 16A v místní části 

Penčice a Změna 16B v místní části Popovice s úhradou nákladů spojených s pořízením změny 

územního plánu ze strany žadatelů.  

 

 

3269/88/6/2022 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1200600045 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky - 

Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol v 

Přerově 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1200600045            

o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, uzavřené mezi 

Statutárním městem Přerovem, se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ 00301825 a Státním fondem 

životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729        

na projekt "Hospodaření se srážkovou vodou v objektech ZŠ Přerov“.  

 

 

3270/88/6/2022 SECAP Přerov - Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 1200700010 o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí České republiky, uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem, 

se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ 00301825 a Státním fondem životního prostředí České 

republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 na projekt "SECAP Přerov“.  

 

 

3271/88/6/2022 Kartelová dohoda na veřejnou zakázku „Zajištění přenosu dat a 

informací v územní samosprávě statutárního města Přerova “ – 

uzavření smlouvy na zpracování znaleckého posudku 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o odborné pomoci mezi Statutárním 
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městem Přerov, jako klientem, a společností Kreston A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Moravské 

náměstí 1007/14, 602 00 Brno-Veveří, IČ: 44119097 jako poskytovatelem, na zpracování znaleckého 

posudku na odhad výše škody v oblasti hospodářské soutěže způsobené statutárnímu městu Přerov ve 

veřejné zakázce s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě statutárního města 

Přerova“, jejíž předmětem byla komplexní dodávka (od analýzy, přes architekturu, dodání HW a SW, 

implementaci až servis) integrovaného řešení pro přenos dat a informací v územní samosprávě města 

Přerova. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o odborné pomoci mezi klientem           

a poskytovatelem, bude realizováno podpisem Ing. Petra Měřínského, primátora.  

 

 

3272/88/6/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku v ulici Vinařská v MČ 

Vinary“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 

řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Rekonstrukce chodníku v ulici Vinařská v MČ Vinary“, dle příloh č. 1 a 2,  

 

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

„Rekonstrukce chodníku v ulici Vinařská v MČ Vinary“, 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,  

 

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

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

 

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 

David Holas odborník/věcný gestor Bc. Alexandr Salaba odborník/věcný gestor 

Irena Šikulová odborník/věcný gestor Ivo Sadílek odborník/věcný gestor 

Vladimír Machura zástupce MČ Ing. Zdeněk Navrátil zástupce MČ 

  

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.  

 

 

3273/88/6/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I              

v Přerově“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I v Přerově“, 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 „Rekonstrukce 

chodníků na ulici Svépomoc I v Přerově“, je jediný účastník zadávacího řízení společnost 

STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ: 60838744, jehož 

nabídka respektuje stanovené zadávací podmínky,  

 

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

a společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ: 

60838744, jako zhotovitelem, veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc       

I   v Přerově“ za podmínky vyjádření Finančního analytického úřadu o nenaplnění podmínek 

aplikace omezujících opatřeních EU (mezinárodních sankcí) vůči společnosti STRABAG a.s. 

vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 

Cena za plnění bude činit: 7 635 781,51 Kč bez DPH, tj. 9 239 295,63 Kč včetně 21 % DPH. 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem          

a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hany Mazochové,        

na základě jejího pověření usnesením 84. Rady města Přerova č. usnesení 3097/84/6/2022 ze 

dne 28. 4. 2022.  

 

 

3274/88/6/2022 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Cyklostezka Šířava – Svisle a R. Stokláskové“ – rozhodnutí o výběru 

dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

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 projektové dokumentace s názvem 

„Cyklostezka Šířava – Svisle a R. Stokláskové“, 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 veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 

projektové dokumentace s názvem „Cyklostezka Šířava – Svisle a R. Stokláskové“, je jediný 

účastník výběrového řízení F.E.D. s.r.o., se sídlem Hřebíčkova 1320, 763 02 Malenovice, IČ: 

03994601, jehož nabídka respektuje stanovené zadávací podmínky,  
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3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,          

a účastníkem F.E.D. s.r.o., se sídlem Hřebíčkova 1320, 763 02 Malenovice, IČ: 03994601, 

jako zhotovitelem, veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace        

s názvem „Cyklostezka Šířava – Svisle a R. Stokláskové“. 

Cena za plnění veřejné zakázky bude činit: 1 051 000,- Kč bez DPH, tj. 1 271 710,- Kč včetně 

DPH. 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem          

a zhotovitelem, bude realizováno podpisem náměstkyně Hany Mazochové, na základě jejího 

pověření usnesením 85. Rady města Přerova č. usnesení 3129/85/6/2022 ze dne 12. 5. 2022.  

 

 

3275/88/6/2022 Veřejná zakázka „Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově“ – 

vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí o výběru 

dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově“, 

zadávané v souladu s ust. § 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 (dále také jako VP), ve znění VP č. 5/2018 a VP č. 

13/2019,  

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 2 PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 

2861/7, 750 02 Přerov I – město, IČ: 27769585, neboť účastník nesplnil zadávací podmínky z 

důvodu neprokázání technické kvalifikace,  

 

3. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova 

prostoru Horního náměstí v Přerově“, je účastník výběrového řízení č. 1 společnost PTÁČEK 

– pozemní stavby s.r.o., se sídlem Podvalí 629, 752 01 Kojetín I. – Město, IČ: 25896873, 

jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, 

která respektuje stanovené zadávací podmínky,  

 

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

a společností PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., se sídlem Podvalí 629, 752 01 Kojetín I. – 

Město, IČ: 25896873, jako zhotovitelem, veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova prostoru 

Horního náměstí v Přerově“. 

Cena za plnění bude činit: 1 932 959,59 Kč bez DPH, tj. 2 338 881,10 Kč včetně 21 % DPH. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem          

a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hany Mazochové, na 

základě jejího pověření usnesením 86. Rady města Přerova č. usnesení 3173/86/7/2022 ze dne 

26. 5. 2022.  

 

 

3276/88/6/2022 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1662/2021 na 

zpracování projektové dokumentace s názvem "Stavební úpravy 

objektu č.p. 2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely přemístění 

služebny Městské policie a JSDH" 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo                  

č. SML/1662/2021 ze dne 16.12.2021 na zpracování projektové dokumentace s názvem "Stavební 
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úpravy objektu č.p. 2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely přemístění služebny Městské policie            

a JSDH", se zhotovitelem TOLZA, spol. s r.o., Kaštanová 539/64, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, 

IČ: 26970678, dle přílohy č. 2. 

  

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

důvodové zprávy.  

  

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace 

s názvem "Stavební úpravy objektu č.p. 2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely přemístění služebny 

Městské policie a JSDH" se po započtení víceprací zvyšuje o 93 000,00 Kč bez DPH a cena za plnění 

se Dodatkem č. 1 mění z původní ceny 782 400,00 Kč bez DPH, tj. 946 704,00 Kč s DPH, sjednané ve 

smlouvě č. SML/1662/2021, na cenu 875 400,00 Kč bez DPH, tj. 1 059 234,00 Kč s DPH.  

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/1662/2021 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně 

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

2697/73/6/2021, ze dne 4. listopadu 2021.  

 

 

3277/88/6/2022 „TGM 16 - Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově“ – dodatek ke 

smlouvě na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské 

činnosti a autorského dozoru 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě smlouvu na vytvoření 

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na projektu „TGM 16 – 

Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově“, č. smlouvy objednatele: SML/0674/2021 (dále jen jako 

„Smlouva o dílo“), se zhotovitelem Anagram & Gruppa L.L.C., DIČ: CY 10413798B Strovolou 77, 

Nikósie, Kyperská republika, zaps. v obchodním rejstříku vedeném v Nikósii, sp. zn. HE 413798 

 

Předmětem dodatku č. 1 je potřeba: 

provést dílčí změny Projektové dokumentace způsobem reflektujícím požadavky Objednatele, které 

byly Zhotovitelem do Projektové dokumentace promítnuty. Požadavky Objednatele směřovaly k 

zajištění účelu Smlouvy o dílo, resp. veřejné zakázky definovaného např. v čl. 5 odst. 5.2 zadávací 

dokumentace;  

úprava maximální výše požadovaných investic stanovené čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy o dílo, kdy původní 

předpokládaná maximální výše požadovaných investic činila 130.000.000 Kč bez DPH, ke které došlo 

v důsledku objednatelem požadovaných dílčích změn Projektové dokumentace a bezprecedentního 

nárůstu cen stavebních prací a materiálů. Maximální výše investice bude upravena na částku             

252 210 000 Kč bez DPH (vztaženo ke kontrolnímu položkovému rozpočtu dle ceníku URS při 

cenové hladině roku 2022);  

úprava čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy o dílo v tom smyslu, že kontrolní položkový rozpočet bude zpracován 

dle ceníku ÚRS při cenové hladině roku 2022, a to s ohledem na bezprecedentní nárůst cen stavebního 

materiálu, energií a dalších položek. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/0674/2021 

mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem primátora statutárního města Přerova 

Ing. Petra Měřínského.  
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3278/88/6/2022 Veřejná zakázka: „Přerovské listy – grafické zpracování a tisk“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro otevírání 

nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Přerovské listy – grafické zpracování a tisk“, dle příloh č. 1 a 2,  

 

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

s názvem „Přerovské listy – grafické zpracování a tisk“, v souladu s ustanovením § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle Vnitřního předpisu            

č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 a Vnitřního předpisu č. 13/2019,  

 

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. *** *** 
7. *** *** 
8. *** *** 
9. *** *** 
10. *** *** 
11. *** *** 

 

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

a 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. Petr Měřínský zástupce zadavatele 
Ing. Daniela Novotná odborník/věcný gestor Renata Gájová TV Přerov - odborník 
Bc. Lenka Chalupová odborník/věcný gestor Edita Hausnerová TV Přerov - odborník 

  
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; 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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3279/88/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 665/29 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 665/29 trvalý travní porost o výměře       

1274 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, 

Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04817320, do majetku statutárního města Přerova.  

 

 

3280/88/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   

z majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 462/3 a 

pozemku p.č. 463 oba v k.ú. Penčičky 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 462/3 

zahrada o výměře cca 220 m2 v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města Přerova do 

majetku žadatele.  

 

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

úplatný převod pozemku p.č. 463 zahrada o výměře 400 m2 a části pozemku p.č. 462/3 

zahrada o výměře cca 90 m2 oba v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města Přerova do 

majetku žadatele.  

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 463 zahrada          

o výměře 400 m2 z majetku statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení na 

prodej tohoto pozemku.  

 

 

3281/88/7/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov 

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

převod části pozemku p.č. 6050/1 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 7392-128/2021 označené 

jako pozemek p.č. 6050/315 o výměře 111 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do 

vlastnictví společnosti MAVI Real Estate Park, a.s., se sídlem Slovenská 1085/1a, Ostrava-Přívoz, IČ: 

03809901 za kupní cenu ve výši 110.000,- Kč. Dodání pozemku není předmětem DPH.  

 

 

3282/88/7/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky  

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

převod části pozemku p.č. 483/5 zahrada, dle geometrického plánu č. 355-136/2021 označené jako 

pozemek p.č. 483/11 o výměře 245 m2 v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města Přerova do 

vlastnictví paní Mgr. T.J. za kupní cenu ve výši 93.100,- Kč. Dodání pozemku není předmětem DPH.  
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3283/88/7/2022 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerov –  části 

pozemku  p.č. 2578/1  v k.ú.  Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2578/1 

ost. pl., jiná plocha o výměře 16 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a manželi P*** a H*** Z*** jako nájemci. Výše nájemného bude činit 176,-Kč/rok, 

tj. 11,-Kč/m2/rok. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Účelem nájmu 

bude využití části pozemku pod stavbou přístřešku na přívěsný vozík. Ujednáním nájemní smlouvy 

bude úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku bez právního důvodu za dobu 3 let zpětně.  

 

 

3284/88/7/2022 Pacht nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  části 

pozemku  p.č.  10 v k.ú.  Čekyně   

Rada města Přerova po projednání schvaluje podání výpovědi z pachtovní smlouvy ze dne 25.8.2014 

na část pozemku p.č. 10 zahrada o výměře 121 m2 v k.ú. Čekyně uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov jako propachtovatelem a Z***P*** jako pachtýřem bez výpovědní doby s tím, že pacht skončí 

dnem doručení výpovědi propachtovatele pachtýři.  

 

 

3285/88/7/2022 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  části 

pozemku p.č. 3751/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 3751/1 

ost. pl., ost. komunikace o výměře 45,6 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a Janem Pěčkem, místem podnikání Přerov II-Předmostí, Pod Skalkou 88/9, IČ 

87105560 jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 měsíc. 

Účelem nájmu bude využití části pozemku k umístění a provozování předzahrádky k restauračnímu 

zařízení Rodeo Pub včetně umístění dětského pískoviště. Výše nájemného bude činit 12.540,-Kč/rok, 

tj. 275,-Kč/m2/rok, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

 

3286/88/7/2022 Nájem a výpůjčka nemovitých  věcí v majetku statutárního města 

Přerova – sportovního areálu Skalka v k.ú. Vinary u Přerova   

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

o výpůjčce uzavřené dne 20.7.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.5.2020, na dobu určitou do 

31.7.2022, mezi SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vinary, IČ: 65920732, se sídlem Vinařská 

18/5, Přerov XI-Vinary, jako nájemcem a vypůjčitelem a statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a půjčitelem. Dodatkem se prodlužuje doba nájmu a výpůjčky o tři roky tj. do 

31.7.2025. V ostatním se ujednání smlouvy nemění.  

 

 

3287/88/7/2022 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

prostor v objektu občanského vybavení č.p. 404, příslušném k části 

obce Přerov II-Předmostí, který je součástí pozemku p.č.  st. 481 v k.ú. 

Předmostí (Tyršova 68) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 

28.8.2019 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a příspěvkovou organizací 

Sociální služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, Kabelíkova 14a, IČ 4955885 jako 

vypůjčitelem na prostor č. 101 v objektu občanského vybavení č.p. 404, příslušném k části obce 



10 

 

Přerov II-Předmostí, který je součástí pozemku p.č. st. 481 v k.ú. Předmostí (Dům s pečovatelskou 

službou Tyršova 68) o celkové výměře 201,21 m2 . 

Dodatek č. 1 se týká změny doby výpůjčky. Původní doba výpůjčky – na dobu určitou do 31.8.2022 se 

změní na novou dobu výpůjčky – na dobu určitou do 31.8.2025. Ujednáním dodatku bude stanovení 

výše podpory malého rozsahu.  

 

 

3288/88/7/2022 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 uzavření smlouvy o výpůjčce na část 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) mezi statutárním městem Přerov jako 

půjčitelem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-

Město, náměstí T.G. Masaryka 8, IČ: 45180512 jako výpůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu 

určitou, od 18.7.2022 do 8.8.2022. Účelem výpůjčky bude využití části obvodové stěny jako 

reklamního zařízení k propagaci Přerovských svatovavřineckých hodů pořádaných na náměstí TGM. 

Ujednáním smlouvy je stanovení výše podpory malého rozsahu (de minimis).  

 

 

3289/88/7/2022 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 807/3, p.č. 808/1, p.č. 806/2, p.č. 802, p.č. 805/1, p.č. 800, 

p.č. 6963, p.č. 901/1 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje umístění stavby s názvem „Přerov, EUROVIA, 

Škodova, p.č.7289/31,kNN“ na pozemcích p.č. 807/3, p.č. 808/1, p.č. 806/2, p.č. 802, p.č. 805/1, p.č. 

800, p.č. 6963, p.č. 901/1 vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace, schvaluje nájem 

části pozemku p.č. 807/3 ostatní plocha o výměře 78 m2, p.č. 808/1 ostatní plocha o výměře 100 m2, 

p.č. 806/2 ostatní plocha o výměře 16 m2, p.č. 802 ostatní plocha o výměře 30 m2, p.č. 805/1 ostatní 

plocha o výměře 74 m2, p.č. 800 ostatní plocha o výměře 36 m2, p.č. 6963 ostatní plocha o výměře 28 

m2, p.č. 901/1 zahrada o výměře 8 m2 vše v k.ú. Přerov a zřízení věcného břemene - služebnosti 

odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat zařízení 

distribuční soustavy – kabelové vedení NN, spočívajícího 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 tohoto zařízení distribuční soustavy k tíži 

pozemků p.č. 807/3, p.č. 808/1, p.č. 806/2, p.č. 802, p.č. 805/1, p.č. 800, p.č. 6963, p.č. 901/1 vše v 

k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. 

s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035 a uzavření 

Smlouvy o právu provést stavbu, nájemní smlouvy a smlouvy 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, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02, IČ: 24729035 (jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti). 

Nájem se sjednává na dobu určitou, po dobu faktického užívání a počíná dnem protokolárního předání 

pozemků nájemci a končí dnem protokolárního převzetí pronajímatelem. Účelem nájmu je realizace 

stavby „Přerov, EUROVIA, Škodova, p.č.7289/31,kNN“, výše nájemného bude činit 49,- Kč/m2/rok, 

která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu 

neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti je stanovena dohodou ve výši 

46.830,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene - 

služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby, po doložení geometrického plánu potvrzeného 

příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti včetně 

ochranného pásma na výše uvedených pozemcích budoucím oprávněným. Oprávněný uhradí náklady 
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spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti do katastru nemovitostí.  

 

 

3290/88/7/2022 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova – k tíži pozemku p.č. 119 v k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                  

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřízení a provozování kabelového vedení 

veřejného osvětlení včetně sloupu a dále v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem 

zajištění provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto veřejného osvětlení k tíži 

pozemku p.č. 119 v k.ú. Žeravice v podílovém spoluvlastnictví pana J. Z. k id 1/2 a paní L. Z. k id 1/2 

a to ve prospěch statutárního města Přerova v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 649-

1340/2020. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za dohodnutou úplatu ve výši 1.200,- Kč. 

Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi panem J. Z.   a paní L. Z., jako povinnými ze 

služebnosti a statutárním městem Přerov, jako oprávněným ze služebnosti.  

 

 

3291/88/7/2022 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – služebnosti 

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 2614/1, 5124, 2609/2, 2608/2 a 2601, vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje umístění stavby s názvem „Přerov, Dvořákova, p.č. 

2603/3, kNN“ na pozemcích p.č. 2614/1, 5124, 2609/2, 2608/2 a 2601, vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle 

předložené dokumentace, schvaluje nájem části pozemku p.č. 2614/1 zahrada o výměře 2,5 m2, části 

pozemku p.č. 5124 ostatní plocha o výměře 7,5 m2, části pozemku p.č. 2609/2 ostatní plocha o výměře 

5 m2, části pozemku p.č. 2608/2 ostatní plocha o výměře 140 m2 a části pozemku p.č. 2601 ostatní 

plocha o výměře 90 m2, vše v k.ú. Přerov a zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy – 

kabelové vedení NN, spočívajícího 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 tohoto zařízení distribuční soustavy k tíži pozemků p.č. 

2614/1, 5124, 2609/2, 2608/2 a 2601, vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova, a to 

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02, IČ: 24729035 a uzavření Smlouvy o právu provést stavbu, nájemní smlouvy a smlouvy 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, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035 (jako stavebníkem, nájemcem 

a budoucím oprávněným ze služebnosti). 

Nájem se sjednává na dobu určitou, po dobu faktického užívání pozemků a počíná dnem 

protokolárního předání pozemků nájemci a končí dnem jejich protokolárního převzetí pronajímatelem. 

Účelem nájmu je realizace stavby „Přerov, Dvořákova, p.č. 2603/3, kNN“, výše nájemného bude činit 

49,- Kč/m2/rok, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Věcné břemeno - služebnost bude 

zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti je stanovena 

dohodou ve výši 9700,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného 

břemene - služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby, po doložení geometrického plánu 

potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - 

služebnosti včetně ochranného pásma na výše uvedených pozemcích budoucím oprávněným. 

Oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek za vklad 

smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru nemovitostí.  
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3292/88/7/2022 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 30/71, 30/72, 

30/73, 30/74, 30/75, 30/82, 30/83, 30/84, 30/86, 30/89, 30/93, 30/94, 30/95, 

30/97, 30/105, 541/2 a st. 758, vše v k.ú. Předmostí. 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích 

podzemní komunikační vedení elektronických komunikací (digitální optickou síť) a přípojek 

elektronických komunikací a s tím spojené omezení povinného spočívající v povinnosti strpět               

a umožnit oprávněnému a jim pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovité věci za 

účelem zajištění provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto digitálního 

vedení včetně uložení přípolože v páteřní trase tohoto vedení - HDPE trubičky průměru 14/10               

s podélným červeným proužkem pro statutární město Přerov, k tíži pozemku p.č. 30/71, 30/72, 30/73, 

30/74, 30/75, 30/82, 30/83, 30/84, 30/86, 30/89, 30/93, 30/94, 30/95, 30/97, 30/105, 541/2 a st. 758, 

vše v k.ú. Předmostí, a to ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 

2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 64949681 a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi 

statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a povinným ze služebnosti a společností           

T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 64949681, 

jako oprávněným ze služebnosti. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, v rozsahu 

geometrických plánů č. 1319-1205a/2019, 1319-1205b/2019, 1319-1205c/2019, 1341-1205/2019         

a 7370-1205/2019, za jednorázovou úhradu stanovenou dle Vnitřního předpisu č. 12/2017 vydaného 

Radou města Přerova s účinností od 15. 6. 2017, navýšených o příslušnou sazbu DPH. Náklady 

spojené s vypracováním geometrických plánů, jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a 

správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí 

oprávněný.  

 

 

3293/88/7/2022 Smlouva o umístění a provozování kontejnerů 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o provozování kontejnerů mezi statutárním městem Přerov          

a provozovatelem kolektivního systému ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 

4, IČ: 272 57 843, ve znění návrhu Smlouvy, která je přílohou důvodové zprávy,  

 

2. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1. 

návrhu na usnesení včetně podpisu.  

 

 

3294/88/7/2022 Plánovací smlouva - vodovod ul. Na Trávníčku v místní části 

Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření plánovací smlouvy mezi statutárním městem 

Přerov a žadateli panem L. K.  a Ing. V. M. ve znění dle přílohy č. 1.  

 

 

3295/88/7/2022 Smlouva o spolupráci při plnění podmínek dotace - stavba 

"Revitalizace vodního systému u Předmostí" 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při plnění podmínek 

stanovených rozhodnutím o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a Českým rybářským 

svazem, z.s, místní organizace Přerov, U Rybníka 1034/13, Přerov I-Město, 75002 Přerov, IČ: 

18050387 ve znění dle přílohy č. 1.  
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3296/88/7/2022 Odpis pohledávky po skončené insolvenci 

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

a převod na podrozvahový účet pohledávku na poplatku a úroku z prodlení v částce 449.025,61 Kč     

za paní D*** Z***, nar. ***, bývalou nájemkyní bytu č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném 

k části obce Přerov I – Město (ul. ***).  

 

 

3297/88/8/2022 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Máchova 14  

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2022/2023 výjimku z maximálního počtu 

dětí v Mateřské škole Přerov, Máchova 14, kde lze naplnit i druhou třídu mateřské školy do počtu 25 

dětí.  

 

 

3298/88/8/2022 Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny            

v Přerově, Kulturních a informačních služeb města Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol a ředitelce 

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, zřízených statutárním městem 

Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci 

stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2022 ze 

státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje,  

 

2. schvaluje návrh na přiznání odměny ředitelce Městské knihovny v Přerově, příspěvkové 

organizace, řediteli Kulturních a informačních služeb města Přerova, p. o., zřízených 

statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměna bude 

vyplacena v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedené organizaci 

na rok 2022 zřizovatelem,  

 

3. schvaluje s účinností od 1. 7. 2022 zvýšení osobního příplatku ředitelce Městské knihovny      

v Přerově, příspěvkové organizace, paní *** v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.  

 

 

3299/88/8/2022 Vnitřní předpis č. ……./2022 Metodický pokyn – příklady účtování 

pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerov a 

rozpočtový proces  

Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č. ……../2022, kterým se mění Vnitřní 

předpis č. 20/2017 Metodický pokyn - příklady účtování pro příspěvkové organizace zřízené 

statutárním městem Přerov a rozpočtový proces. Znění vnitřního předpisu je přílohou důvodové 

zprávy.  
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3300/88/9/2022 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 

statutárního města Přerov 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí Zprávu o aktuálním vývoji na ubytovnách 

provozovaných na území statutárního města Přerov, která je přílohou důvodové zprávy.  

 

 

3301/88/9/2022 Podpora projektu na zřízení dětské skupiny  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 vyjadřuje podporu projektu Dětská skupina Přerov a jeho realizaci, předkládaného do 141. 

výzvy Operačního programu Zaměstnanost „Vytvoření kapacit nových dětských skupin v ČR 

mimo hl. m. Prahu“ Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Realizátorem 

projektu je SERENDIPITY z.s., IČ 01927051, se sídlem Boženy Němcové 1652/9, Přerov I – 

Město, 750 02 Přerov.  

 

2 pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu Prohlášení obce o potřebě 

navýšení kapacit služeb péče o děti dle bodu 1. Souhlas jsou přílohou tohoto materiálu.  

 

 

3302/88/9/2022 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. 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.1), s paní ***, za nájemné ve výši 1 053,- Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 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  (1+0), o ploše     

25,52 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. 2), s paní ***za nájemné ve výši 1 051,- 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 bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

 

3303/88/10/2022 Záměr statutárního města Přerova – rozhledna Čekyně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov – vybudování rozhledny 

„Čekyně“  
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3304/88/10/2022 Výzva k úhradě smluvní pokuty dle článku 8.3 Dodatku č. 5 ke 

Smlouvě o dílo včetně zajištění servisu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zaslání výzvy k úhradě smluvní pokuty společnosti TESCO SW a.s., IČ 25892533, 

se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc – Hodolany  

 

2. pověřuje k podpisu výzvy k úhradě smluvní pokuty Mgr. Petra Karolu, vedoucího Odboru 

vnitřní správy  

 

3. pověřuje k podpisu a řešení dalších případných souvisejících záležitostí Mgr. Petra Karolu, 

vedoucího Odboru vnitřní správy  

 

 

3305/88/10/2022 Odpověď na petici obyvatel ulice Havlíčkova v Horní Moštěnici 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí petici části obyvatel žijících v lokalitě ulice Havlíčkova v Horní Moštěnici,  

 

2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi na petici.  

 

 

3306/88/10/2022 Vyvěšení moravské vlajky -Den příchodu slovanských věrozvěstů sv. 

Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.                                  

Vyvěšení sokolské vlajky - Památný den Sokolstva. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2022 při příležitosti státního svátku - 

Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.  

 

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 05.07.2022 

2. schvaluje vyvěšení sokolské vlajky dne 8. října 2022 při příležitosti Památného dne 

sokolstva.  

 

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 08.10.2022 

 

3307/88/10/2022 Zahraniční pracovní cesta - Cuijk (Nizozemí) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu primátora Ing. Petra 

Měřínského a Ing. Tomáše Navrátila s řidičem, která se uskuteční ve dnech 20. - 22. 7. 2022 při 

příležitosti tradičního čtyřdenního přechodu přes řeku Maas v partnerském městě Cuijk (Nizozemí).  
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3308/88/11/2022 Podnět člena Rady města Přerova Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D. 

Rada města Přerova po projednání doporučuje jednateli společnosti Sportoviště Přerov, s.r.o. 

zachovat plavání pro seniory v plaveckém areálu Přerov i v letních měsících.  

 

 

V Přerově dne 30. června 2022 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova                

Michal Zácha 

člen Rady města Přerova                

 


