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USNESENÍ z 89. schůze Rady města Přerova konané dne 14. července 2022 

 

3309/89/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 89. schůze Rady města 

Přerova konané dne 14. července 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 89. schůze Rady města Přerova konané dne 14. července 2022,  

 

2. schvaluje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu ověřovatelem usnesení a zápisu 89. schůze 

Rady města Přerova.  

 

3310/89/4/2022 Rozpočtové opatření č. 13 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy.  

 

3311/89/4/2022 Rozpočtové opatření č. 13 - dodatek 

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

 

3312/89/4/2022 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 

informaci o hospodaření společností Teplo Přerov, a. s., Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., 

Technické služby města Přerova, s. r. o., Sportoviště Přerov, s. r. o. a Přerovská rozvojová, s. r. o., za 

rok 2021.  

 

3313/89/6/2022 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 

stavební úpravy)“ – schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/1103/2021 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

SML/1103/2021 ze dne 27. 7. 2021 mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 

Konsorciem Blažkův dům s vedoucím společníkem PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 

2861/7, 750 02 Přerov I-město, IČ: 27769585 a společníkem Ing. Josef Kolář, Havlíčkova 1289/24, 

750 02 Přerov I – Město, IČ: 10637028, jako zhotovitelem dle přílohy č. 2 a 3. 

  

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

víceprací) dle důvodové zprávy. 

  

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Blažkův dům-inovační centrum 

(rekonstrukce, stavební úpravy)“ se po započtení méněprací a víceprací zvyšuje o 781 511,99 Kč bez 

DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny 52 492 485,87 Kč bez DPH na cenu                   

53 273 997,86 Kč bez DPH, tj. 64 461 537,41 Kč včetně DPH. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 

SML/1103/2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, bude realizováno podpisem Ing. Petra 

Měřínského, primátora.  
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3314/89/6/2022 Smlouva o dílo – zhotovení projektové dokumentace interiéru 

„Blažkův dům-inovační centrum“ – schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo č. SML/1114/2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1114/2020 ze dne 1. 7. 2020 mezi 

Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., se sídlem 

Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov, IČ: 25587293, jako zhotovitelem dle přílohy č. 2. 

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu původního předmětu plnění dle důvodové zprávy. 

Hodnota původního závazku ze smlouvy o dílo – zhotovení projektové dokumentace interiéru 

„Blažkův dům-inovační centrum“ se po započtení méněprací a víceprací zvyšuje                     

o 188 000,00 Kč bez DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny 469 000,00 Kč bez 

DPH na cenu 657 000,00 bez DPH, tj. 794 970,00 Kč včetně DPH  

 

2. pověřuje uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1114/2020 ze dne 1. 7. 2020 mezi 

objednatelem a zhotovitelem Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic 

MMPr  

 

 

3315/89/6/2022 Veřejná zakázka „Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rozšíření 

ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ v souladu s ustanovením § 35 rozdělenou na části     

v obsahu dle příloh č. 1 – 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 § 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. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce 

„Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ postupem dle ustanovení § 53 zákona, tj. 

uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 214 zákona, kterým 

zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů,  

 

3. ustanovuje dle § 42 odst. 1 zákona komisi pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace, 

posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

  
Pořadové 

číslo 
Člen komise Organizace Náhradník Organizace 

1. Ing. Hana Mazochová Zástupce zadavatele Ing. Bohumír Střelec Zástupce zadavatele 
2. Ing. Zdeněk Dostál  Odbor řízení projektů a 

investic, oddělení investic 
Bc. Marek Rybařík Odbor správy majetku 

a komunálních služeb 
3. Miroslav Piekutowski  Odbor řízení projektů a 

investic, oddělení investic 
Ing. Petra Hirschová Odbor řízení projektů 

a investic, oddělení 

investic 
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Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
JUDr. Miluše Hrnčiříková, 

Ph.D. 
Odbor řízení projektů a 

investic 
Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic 

 

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

zakázce podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Zadávací dokumentace, Rozhodnutí                

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

o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

5. 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.  

 

3316/89/6/2022 Veřejná zakázka „2022 - Nákup notebooků a dokovacích stanic dle 

specifikace“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 

řízení, 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 dodávky s názvem „2022 

- Nákup notebooků a dokovacích stanic dle specifikace“, dle příloh č. 1 a 2,  

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „2022 

- Nákup notebooků a dokovacích stanic dle specifikace“, v souladu s ustanovením § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 Zásady 

postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov,   

ve znění č. 5/2018 a ve znění č. 13/2019,  

 

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

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

 

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

*** 
*** *** 

*** 
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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.  

 

 

3317/89/6/2022 Veřejná zakázka "Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Výtlak vody z podjezdu do rybníka u Předmostí“ - 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/V00011197 na služby s názvem "Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Výtlak vody z podjezdu do rybníka u Předmostí“, 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 Hydro-eko projekce, s.r.o., Kozlovská 2852/47, 750 02 Přerov I 

– Město, IČ: 072 41 755, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 

podle výsledku hodnocení nabídek,  

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem Hydro-eko projekce, s.r.o., Kozlovská 2852/47,      

750 02 Přerov I – Město, IČ: 072 41 755, jako zhotovitelem. 

  

Cena za plnění bude činit 412 000,- Kč bez DPH, tj. 498 520,- Kč s DPH. 

  

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

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

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

ve výběrovém řízení. 

  

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a 

vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesením 86. Rady 

města Přerova konané dne 26. května 2022, č. usnesení 3181/86/7/2022, pověřena náměstkyně 

primátora Ing. Hana Mazochová.  

 

 

3318/89/6/2022 Schválení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 - Propojení 

cyklostezky Velká Dlážka - Hranická 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 182/C1/2022 o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022, uzavřené mezi 

Statutárním městem Přerovem, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825 a Státním 

fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508,         

na projekt "Propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická“, ISPROFOND 5718510112.  
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3319/89/6/2022 Veřejná zakázka „Servisní podpora produktů pořízených v rámci IOP 

09“ -  rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy      

s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení externího administrátora nadlimitní veřejné zakázky 

„Servisní podpora produktů pořízených v rámci IOP 09“ dle důvodové zprávy,  

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění nadlimitní veřejné zakázky „Servisní podpora 

produktů pořízených v rámci IOP 09“, je účastník zadávacího řízení TESCO SW a.s., tř. 

Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc- Hodolany, IČ: 25892533, jehož nabídka byla jedinou 

nabídkou a současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky,  

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb podpory a rozvoje mezi Statutárním 

městem Přerov, jako objednatelem, a společností TESCO SW a.s., tř. Kosmonautů 1288/1, 

779 00 Olomouc- Hodolany, IČ: 25892533, jako poskytovatelem, na nadlimitní veřejné 

zakázky „Servisní podpora produktů pořízených v rámci IOP 09“. Cena za plnění bude činit 9 

050 000 Kč bez DPH, tj. 10 950 500 Kč včetně DPH. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o poskytování služeb podpory a 

rozvoje mezi objednatelem a poskytovatelem, bude realizováno podpisem Ing. Petra 

Měřínského, primátora.  

 

 

3320/89/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věci  – 

pozemků p.č. 55, p.č. 57, p.č. 1145/4 a p.č. 1145/6 vše v k.ú. Dluhonice 

za část pozemku p.č. 606 v k.ú. Dluhonice 

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

statutárního města Přerova - směnu pozemků p.č. 55 zahrada o výměře 123 m2, p.č. 57 zahrada o 

výměře 53 m2, p.č. 1145/4 zahrada o výměře 60 m2 a p.č. 1145/6 zahrada o výměře 187 m2 vše v k.ú. 

Dluhonice ve vlastnictví Bc. J*** P***, bytem *** za část pozemku p.č. 606 orná půda o výměře 688 

m2 v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města Přerova bez doplatku rozdílu cen směňovaných 

pozemků.  

 

 

3321/89/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 301 v k.ú.  

Kozlovice u Přerova 

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

pozemku p.č. 301 zahrada o výměře 100 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města 

Přerova do majetku pana T*** M***, b***T***.  
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3322/89/7/2022 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – části 

nebytové jednotky č. 555/6 a č. 555/4  v budově administrativy č.p. 555, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. 

Přerov  (nám. TGM 16)  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 

12.1.2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.8.2011, na část nebytové jednotky č. 555/6 jiný 

nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) - místnosti č. 208 o výměře 16 m2 situovanou 

ve 3. NP mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností LANDEA corp. 

s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, nám. T. G. Masaryka 555/16, IČ 28647726 jako nájemcem, 

ke dni 31.8.2022.  

 

2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 

28.6.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.5.2021, na část nebytové jednotky č. 555/6 jiný 

nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) o výměře 8 m2 situovanou ve 3. NP mezi 

statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností MORAVA INSURANCE s.r.o., 

se sídlem Přerov I-Město, Dr. Skaláka 1451/11, IČ 25325159 jako nájemcem, ke dni 

30.11.2022.  

 

3. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 

14.9.2020 na část nebytové jednotky č. 555/4 jiný nebytový prostor v budově administrativy 

č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 

16) o výměře 16,12 m2 situovanou v 1. NP mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a společností Grymovská obchodní společnost, s.r.o., se sídlem Grymov č.p. 

32, IČ 62303589 jako nájemcem, ke dni 30.11.2022.  

 

4. schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 1.8.2016 na část nebytové jednotky č. 

555/6 jiný nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) o výměře 16 m2 situovanou ve 3. 

NP uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností com. 

EUROSS s.r.o., se sídlem Brno, Veveří, Lidická 1005/23b, IČ 03439607 jako nájemcem. 

Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 

doručení výpovědi druhé straně.  

 

 

3323/89/7/2022 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 Nadačním fondem Přerovského jazzového festivalu, se sídlem Přerov I-Město, 

Kratochvílova 148/1, IČ 49558005 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou,          

s účinností od 18.8.2022 do 25.10.2022. Účelem výpůjčky bude využití části stěny k umístění 

reklamního zařízení k propagaci 39. ročníku Československého jazzového festivalu. Ujednáním 

smlouvy bude ustanovení o výši čerpání podpory malého rozsahu (de minimis).  
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3324/89/7/2022 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)  

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

Dodatek č. 2 bude řešit: 

1. předmět výpůjčky. Z původního předmětu výpůjčky - prostoru o celkové výměře 273,80 m2 bude 

vyjmut prostor o výměře 78,05 m2 a nový předmět výpůjčky bude prostor o celkové výměře        

195,75 m2. 

2. dobu výpůjčky. 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.  

3. stanovení podpory malého rozsahu (de minimis).  

 

3325/89/7/2022 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - nájem části 

pozemku p.č. 435/1 v k.ú. Vinary u Přerova a zřízení věcného břemene 

- služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku 

p.č. 435/1 v  k.ú. Vinary u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 435/1 ostatní plocha, 

silnice o výměře cca 450 m2 v k.ú. Vinary u Přerova statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je 

provádění stavby „Rekonstrukce chodníku v ul. Vinařská v MČ Vinary" a zřízení věcného břemene – 

služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat stavbu chodníku a 

s tím spojené omezení, spočívající v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 

osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 

opravami, provozováním a odstraněním stavby chodníku k tíži pozemku p.č. 435/1 v k.ú. Vinary u 

Přerova, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 

60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova a uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Olomouckým krajem se sídlem Olomouc-Hodolany, 

Jeremenkova 40 a (jako vlastníkem pozemku a budoucím povinným) a statutárním městem Přerov 

(jako nájemcem a budoucím oprávněným).  

Nájem se sjednává na dobu určitou po dobu faktického užívání a počíná dnem uvedeným v rozhodnutí 

na uzavírku, nebo faktického zahájení prací, nebo povolení prací dle zvláštního užívání komunikace 

(dle toho, která z těchto skutečností nastane jako první) maximálně však na dobu 1 rok, výše 

nájemného bude činit 49,- Kč/m2/rok, minimálně 300,- Kč za celé sjednané období. Věcné břemeno - 

služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - 

služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně však ve výši 1.000,- Kč, a 

bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude 

uzavřena po splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

„Rekonstrukce chodníku v ul. Vinařská v MČ Vinary", po vyhotovení geometrického plánu na 

zaměření rozsahu služebnosti a znaleckého posudku na stanovení jednorázové úhrady za zřízení 

služebnosti. Náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí statutární město Přerov.  
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3326/89/7/2022 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – služebnosti 

na nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

4941 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje umístění stavby „PŘÍPOJKA A VS PRO OBJEKT 

BARTOŠOVA 476/1, PŘEROV“ na pozemku p.č. 4941 v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené 

dokumentace, schvaluje nájem části pozemku p.č. 4941 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k.ú. Přerov a 

zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – 

služebnosti zřídit a provozovat horkovodní vedení a s tím spojené omezení povinného, spočívající v 

povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na 

zatíženou nemovitou věc, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění horkovodního vedení k tíži pozemku p.č. 4941, 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 a po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu uzavřít Smlouvu o 

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

Přerov, jako vlastníkem pozemku, 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. 

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

protokolárního předání pozemku nájemcem a končí dnem jeho protokolárního převzetí 

pronajímatelem. Účelem nájmu je realizace stavby „Přípojka a VS pro objekt Bartošova 476/1, 

Přerov“, 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 bude stanovena znaleckým posudkem. 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 uvedeném pozemku budoucím oprávněným. Oprávněný uhradí náklady 

spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad 

smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru nemovitostí.  

 

3327/89/7/2022 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 (3+1), o ploše 

pro nájem 84,45 m2, v budově č.p. 1310, příslušném k části obce Přerov I – město, na pozemku parc. 

č. 2883/69, v k.ú. Přerov, Trávník čo. 21, s paní L*** N***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

6,756,-- Kč/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  

 

3328/89/7/2022 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 56 (2+1) o ploše 84,88 m2, ploše pro nájem 

68,87 m2, v domě č.p. 2588, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 

v k.ú. Přerov, Klivarova č.o. 4 s paní L*** K***, trvale bytem *** za nájemné ve výši 112,- 

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 schvaluje 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 p.č. 4008 v 
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k.ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 26 s paní A*** R***, trvale bytem ***, Přerov za nájemné ve výši 

140,- 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.   

 

3 schvaluje 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 p.č. 4009 v 

k.ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 28 s panem J*** G***, trvale bytem *** za nájemné ve výši       

133,- 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.  

 

4 schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 (1+1) o ploše 42,25 m2, ploše pro nájem 

41,34 m2, v domě č.p. 804, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4039 v 

k.ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 34 s panem J*** M***, trvale bytem *** za nájemné ve výši 65,- 

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.  

 

5 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 A*** R***.  

 

6 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 J*** J***.  

 

7 neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 56 (2+1) o ploše 84,88 m2, ploše pro nájem 

68,87 m2, v domě č.p. 2588, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 

v k.ú. Přerov, Klivarova č.o. 4 s M*** P***.  

 

8 neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 56 (2+1) o ploše 84,88 m2, ploše pro nájem 

68,87 m2, v domě č.p. 2588, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 

v k.ú. Přerov, Klivarova č.o. 4 s M*** P***.  

 

9 neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 56 (2+1) o ploše 84,88 m2, ploše pro nájem 

68,87 m2, v domě č.p. 2588, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 

v k.ú. Přerov, Klivarova č.o. 4 s J*** R***.  

 

10 neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 56 (2+1) o ploše 84,88 m2, ploše pro nájem 

68,87 m2, v domě č.p. 2588, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 

v k.ú. Přerov, Klivarova č.o. 4 s M*** N***.  

 

11 neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 56 (2+1) o ploše 84,88 m2, ploše pro nájem 

68,87 m2, v domě č.p. 2588, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 

v k.ú. Přerov, Klivarova č.o. 4 s Bc. I*** K***.  

 

12 neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 56 (2+1) o ploše 84,88 m2, ploše pro nájem 

68,87 m2, v domě č.p. 2588, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 

v k.ú. Přerov, Klivarova č.o. 4 s L*** Š***.  

 

13 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 J*** G***.  
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14 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 S*** G***.  

 

15 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 J*** J***.  

 

16 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 I*** G***.  

 

17 neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+1), o ploše 42,25 m2, ploše pro nájem 

41,34 m2, v domě č. p. 804, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4039, v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 34, s J*** G***.  

 

18 neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+1), o ploše 42,25 m2, ploše pro nájem 

41,34 m2, v domě č. p. 804, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4039, v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 34, s *** M***.  

 

19 neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+1), o ploše 42,25 m2, ploše pro nájem 

41,34 m2, v domě č. p. 804, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4039, v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 34, s M*** K***.  

 

20 neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+1), o ploše 42,25 m2, ploše pro nájem 

41,34 m2, v domě č. p. 804, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4039, v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 34, s A*** R***.  

 

 

3329/89/8/2022 MŠ Máchova 14 a MŠ Komenského 25 – souhlas zřizovatele se 

zapojením do projektů z Operačního programu Jan Amos Komenský   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s realizací projektů z Operačního programu Jan Amos Komenský, Šablony pro ZŠ a 

MŠ I – podpora zjednodušených projektů vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky, těchto mateřských škol: 

 Mateřská škola Přerov, Máchova 14, 

 Mateřská škola Přerov, Komenského 25, 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem souhlasu zřizovatele školy se 

zapojením do projektů dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

 

3330/89/8/2022 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 

Předmostí, Hranická 14 –  logopedické třídy   

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2022/2023 zřízení dvou logopedických 

tříd v 1. a 2. ročníku Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, 

Hranická 14, a to pro žáky se závažnými vadami řeči podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), za 

předpokladu splnění podmínek ustanovených v § 7 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
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pracovnících a o změně některých zákonů, a vykrytí přímých nákladů na vzdělávání této třídy státními 

finančními prostředky přidělovanými Krajským úřadem Olomouckého kraje.  

 

3331/89/8/2022 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do 

vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerovem   

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

nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy Přerov, U Tenisu 4 a Základní školy Přerov, 

Želatovská 8 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 

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

předpisů.  

 

3332/89/9/2022 Žádost o dotaci ze státního rozpočtu na projekt města na podporu 

integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na projekt statutárního města Přerova 

"Podpora a integrace ukrajinských uprchlíků ve městě Přerově". Kategorie dotační žádosti: 

Dotace Ministerstva vnitra ČR na projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany 

na lokální úrovni v roce 2022 na základě usnesení vlády České republiky č. 26 ze dne 18. 

ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu. 

  

Předmětná žádost o dotaci včetně strukturovaného popisu celého projektu a dílčích projektů 

(podprojektů) je přílohou důvodové zprávy.  

 

2. pověřuje primátora statutárního města Přerova, Ing. Petra Měřínského, podpisem žádosti o 

dotaci včetně příloh dle bodu 1. tohoto usnesení.  

 

 

3333/89/9/2022 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 

bytu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 

60,48 m2, v domě č. p. 1829, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 925, v k. 

ú. Přerov, Kojetínská, č. o. 28 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní ***, trvale bytem 

***, fyzicky ***, za nájemné ve výši 3.131 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1 na dobu určitou 3 měsíců s možností 

prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

V Přerově dne 14. 7. 2022 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Petr Kouba 

náměstek primátora statutárního města Přerova 

 


