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ZÁPIS 

90. schůze Rady města Přerova konané dne 4. srpna 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 
 

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 14 Ing. Mazochová 

4.2 ČSOB - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2021003936 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Participativní rozpočet města Přerova "Chci v Přerově" 2022 - 
vítězné návrhy – materiál na stůl 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 „Poradenství v oblasti energetických úspor metodou EPC – Přerov“ 
– žádost o poradenství z programu ELENA změna 

Ing. Mazochová 
Mgr. Kouba 

6.2 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Kompenzace 
Dluhonice 1. etapa 

Ing. Mazochová 

6.3 Kompenzace Dluhonice - III.etapa - poskytnutí dotace z 
Olomouckého kraje 

Ing. Mazochová 

6.3.1 Smlouva o dílo SML/0921/2022 uzavřená mezi Ředitelstvím silnic    
a dálnic ČR, Statutárním městem Přerov a Společností Dluhonice, 
informace o postupu v případě více/ méně prací 

Ing. Mazochová 

6.4 Schválení Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. SML/0894/2021          
na realizaci veřejné zakázky „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 
(ITI) – část vybavení odborných učeben“   

Ing. Mazochová 

6.5 Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SML/1008/2021          
na realizaci stavby „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“ 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ - schválení 
„Výzvy k podání nabídek“ a zadávacích podmínek, schválení 
zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Mazochová 

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

Ing. Mazochová 
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7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – částí pozemků p.č. 
6577/265, p.č. 6577/266 a p.č. 6577/267, vše v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci  
z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1143/1        
v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci  
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 786        
v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci  
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 786 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 
6868/21 v k.ú. Přerov – materiál na stůl 

primátor 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova – nebytové jednotky č. 424/103 v budově bytový dům č.p. 
424, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  603     
v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 3) 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 1375 v k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                          

p. Zácha 

7.3.1 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 

p. Zácha 

7.3.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 2883/75 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.3.3 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerov - pozemků p.č. 193/5, na kterém stojí stavba bez čp/če, 
garáž, p.č. 199/3, p.č. 193/6, p.č. 193/3, na kterém stojí stavba 
občanské vybavenosti bez čp/če, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.3.4 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 634/5 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.5.1 Pacht nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
částí pozemků p.č. 5526, p.č. 5432/1, p.č. 5371/2 a p.č. 5531, vše     
v k.ú. Přerov, a nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – částí pozemků p.č. 5526, p.č. 5432/1 a p.č. 
5371/2, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.2 Pacht nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 6836/2, p.č. 6836/5 a části pozemku 4811/3, vše         
v k.ú. Přerov a nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – pozemků p.č. 6836/3 a p.č. 6836/4, oba v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.5.3 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostor sloužící podnikání v objektu jiná stavba č.p. 3263, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 
p.č. 2883/141 v k.ú. Přerov (stánek podchod Tř. 17. listopadu) 

p. Zácha 

7.5.4 Vypořádání bezdůvodného obohacení k nemovité věci statutárním 
městem Přerov - k části pozemku p.č.  434/2 v k.ú. Horní Moštěnice 

p. Zácha 
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7.5.5 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – silnice II/434 na 
pozemku p.č. 4967/20 v k.ú. Přerov – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6691/6 v k.ú. Přerov - 
dodatek č. 1 

p. Zácha 

7.8.1 Bezplatné přenechání nemovité věci ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – prostoru v objektu k bydlení č.p. 1721, příslušného 
k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 445/1     
v k.ú. Přerov (Boženy Němcové 10) 

p. Zácha 

7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 1885/2        
a p.č. 5307/222, oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) 
povinným z předkupního práva 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů        
do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Přerovem   

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Přijetí nepeněžitých darů pro Sociální služby města Přerova, p. o. Mgr. Kouba 

10. Různé  

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

primátor 

10.2 Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky primátor 

10.3 Souhrnná informace o soudních sporech s provozovateli hazardních 
her 

primátor 

10.4 Uzavření Smlouvy o informačním servisu.  primátor 

10.5 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na 
jednáních  

primátor 

10.6 Podlicenční smlouva s Inovačním centrem Olomouckého kraje na 
užití autorského díla k propagaci Inovačního hubu Přerov 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Přítomni: 

 

Předsedající:  primátor Ing. Petr Měřínský 

  

 

 

 

Členové Rady města: Mgr. Lada Galová, Mgr. Jaroslav Hýzl, Ing. Hana Mazochová, Mgr. Jakub 

Navařík, Ph.D., Ing. Tomáš Navrátil, Ing. Bohumír Střelec, Ing. Petr Vrána, 

Michal Zácha. 

 

 

 

 

Omluven:  Ing. Tomáš Dostal 

   Mgr. Petr Kouba 

  

 

   Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

 

 

 

     

Dále přítomni:  Ing. Daniela Novotná  - vedoucí Kanceláře primátora  

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

 

 

 

 

Zapisovatelka:  Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 90. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 4. srpna 2022 v 9.00 

hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na náměstí T. G. Masaryka v Přerově za přítomnosti 9 

členů rady. 

Omluveni:  Ing. Tomáš Dostal  

   Mgr. Petr Kouba 

   Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

 

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

 

Primátor Ing. Petr Měřínský: 

 OVĚŘOVATEL – navrhl uvolněného radního Ing. Tomáše Navrátila. 

   

 

 PROGRAM: 

NOVÉ materiály: 

5.1 Participativní rozpočet města Přerova "Chci v Přerově" 2022 - vítězné návrhy 

7.1.6  Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova části pozemku p.č. 6868/21 v k.ú. Přerov 

7.5.5  Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – silnice II/434 na pozemku p.č. 

4967/20 v k.ú. Přerov 

 

 

Hlasování o ověřovateli a doplněném programu: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

3334/90/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 90. schůze Rady města 

Přerova konané dne 4. srpna 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 90. schůze Rady města Přerova konané dne 4. srpna 2022, 

 

2. schvaluje uvolněného radního Ing. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu           

90. schůze Rady města Přerova. 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

3335/90/3/2022 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků  

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání dočasně volných finančních 

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.04.2022 do 30.06.2022. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

3336/90/4/2022 Rozpočtové opatření č. 14 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

(ad 2). 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3337/90/4/2022 ČSOB - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2021003936 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2021003936 mezi statutárním městem Přerov a Československou 

obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, dle přílohy 

materiálu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

3338/90/5/2022 Participativní rozpočet města Přerova "Chci v Přerově" 2022 - vítězné 

návrhy 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky hlasování občanů v rámci Participativního rozpočtu města Přerova 

"Chci v Přerově" 2022, 

 

2. schvaluje realizaci  záměr přípravy návrhů č. 14, 6, 7 a 8 dle důvodové zprávy, 

  

3.  pověřuje Kancelář primátora realizací návrhu č. 14, který se v hlasování občanů umístil           

na 1. místě, 
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4. pověřuje odbor správy majetku a komunálních služeb realizací návrhů č. 6, 7 a 8, které se        

v hlasování umístily na dalších místech. 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

- navrhl úpravu usnesení: 

 bod 2) – schválit záměr přípravy návrhů … 

 bod 3) – vyškrtnout 

 bod 4) – vyškrtnout 

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Záchy: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

3339/90/6/2022 „Poradenství v oblasti energetických úspor metodou EPC – Přerov“ – 

žádost o poradenství z programu ELENA změna 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, navrhovatelé Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora a Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o poradenských službách financovaných z programu ELENA, dle 

důvodové zprávy, 

 

2. akceptuje změny v projektu Poradenství v oblasti energetických úspor metodou EPC – 

Přerov, dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržela (Ing. Mazochová), 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3340/90/6/2022 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Kompenzace Dluhonice 

1. etapa 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460 a Statutárním 

městem Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, v předloženém znění. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 



8 

 

 

3341/90/6/2022 Kompenzace Dluhonice - III.etapa - poskytnutí dotace z Olomouckého 

kraje 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

750 02 Přerov, IČ 00301825 v předloženém znění. 

 

2. schvaluje přijetí účelové investiční dotace ve výši 39.500.000,00 Kč na úhradu výdajů na akci 

"Kompenzace Dluhonice - III. etapa", dle důvodové zprávy, 

 

 

Diskuse: 

Pan Zácha:  

- požádal o písemné sdělení, v jaké fázi jsou veškerá povolení pro stavby, zda vše postupuje dle 

plánovaného harmonogramu a všechny termíny uvedené v důvodové zprávě souhlasí. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3342/90/6/2022 Smlouva o dílo SML/0921/2022 uzavřená mezi Ředitelstvím silnic         

a dálnic ČR, Statutárním městem Přerov a Společností Dluhonice, 

informace o postupu v případě více/ méně prací 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí postup v případě více/ méně prací u smlouvy         

o dílo č. SML/0921/2022, uzavřené mezi objednatelem č.1 – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem 

Na Pankráci 546/53, 140 00 Praha 4, objednatelem č. 2 – Statutární město Přerov, se sídlem Bratrská 

709/34, 750 02 Přerov a zhotovitelem Společnost Dluhonice, se sídlem Purkyňova 648/125, 

Medlánky, 612 00 Brno. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

 



9 

 

3343/90/6/2022 Schválení Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. SML/0894/2021                 

na realizaci veřejné zakázky „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 

(ITI) – část vybavení odborných učeben“   

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

č. SML/0894/2021 ze dne 21. 6. 2021 na veřejnou zakázku „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) 

– část vybavení odborných učeben“, s prodávajícím Hilbert interiéry s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, 

186 00 Praha 8 Karlín, IČ: 28661113, dle přílohy č. 2. 

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

a méněprací) dle důvodové zprávy.  

 

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

(ITI) – část vybavení odborných učeben“ se po započtení víceprací a po odečtení méněprací zvyšuje      

o 78 745,50 Kč bez DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny 1 908 576,00 Kč bez DPH       

na cenu 1 987 321,50 Kč bez DPH, tj. 2 404 659,02 Kč včetně DPH. 

 

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

č. SML/0894/2021 mezi kupujícím a prodávajícím, jeho uzavření a jeho podpis provede, na základě 

usnesení Rady města Přerova 58. Rady města Přerova č. usnesení 2110/58/6/2021, ze dne 11. 3. 2021, 

náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3344/90/6/2022 Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SML/1008/2021                 

na realizaci stavby „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“ 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 4 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. 4 je změna rozsahu původního předmětu plnění, tj. realizace víceprací.  

 

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

v Přerově“, navýšená o hodnoty uzavřených Dodatků č. 1, 2 a 3 smlouvy, se po započtení aktuálních 

víceprací zvyšuje o 253 989,77 Kč bez DPH, tj. cena za plnění se Dodatkem č. 4 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, 2 a 3 této smlouvy (13 109 438,42 Kč bez DPH, tj. 15 862 420,49 

Kč s DPH), na cenu 13 363 428,19 Kč bez DPH, tj. 16 169 748,11 Kč s DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo                           

č. SML/1008/2021 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřené 
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náměstkyně Ing. Hany Mazochové na základě jejího pověření usnesením Rady města Přerova, č. usn. 

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

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3345/90/6/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ - schválení 

„Výzvy k podání nabídek“ a zadávacích podmínek, schválení zahájení 

zadávacího řízení, pověření komise 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje „Výzvu k podání nabídek“ a zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/22/V00018200 na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“,        

v obsahu dle příloh č. 1. – 3. Veřejná zakázka bude zadána v zadávacím řízení podle zákona    

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

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

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

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky N006/22/V00018200 

na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ postupem podle § 53 odst. 

1 zákona, tj. schvaluje uveřejnění „Výzvy k podání nabídek“ na profilu zadavatele podle § 214 

zákona, kterou zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů. 

 

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

komisi ve složení: 

 

Členové komise Organizace  Náhradníci komise  Organizace 

Ing. Hana Mazochová Zástupce zadavatele Ing. Bohumír Střelec Zástupce zadavatele 

Bc. Alexandr Salaba Odbor MAJ/odborník Irena Šikulová Odbor MAJ/odborník 

Miroslav Piekutowski Odbor PRI/odborník Ing. Petra Hirschová Odbor PRI/odborník 

 

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, zejména Výzvy k podání nabídek, 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, 
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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. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3346/90/6/2022 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol              

v Přerově“ – zrušení výběrového řízení, schválení zadávacích 

podmínek a zahájení opakovaného výběrového řízení, schválení 

vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu N006/22/V00012489 na služby         

s názvem: Zpracování projektové dokumentace s názvem „Hospodaření se srážkovou vodou     

v budovách základních škol v Přerově“, z důvodu neobdržení žádné nabídky,  

 

2. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu N006/22/V00018083            

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

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

 

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

N006/22/V00018083 na služby s názvem: Zpracování projektové dokumentace s názvem 

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

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

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

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

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

nabídek“ níže uvedeným dodavatelům,  

 

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

  

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. *** *** 

2. *** *** 

3. *** *** 

4. *** *** 

5. *** *** 

6. *** *** 

 

5. 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:  
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Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
Ing. Hana Mazochová zástupce zadavatele Ing. Bohumír Střelec zástupce zadavatele 
Ing. Petra Hirschová odborník/věcný gestor Ing. Kateřina Ministrová,  odborník/věcný gestor 
Mgr. Martin Černý ředitel ZŠ Mgr. Jaroslav Matěj  zástupce ředitele 
Mgr. Michal Pospíšil  ředitel ZŠ Mgr. Renata Stoklásková zástupce ředitele 

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

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

veřejných zakázek a dotací  

 

6. 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,  

 

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

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

uzavření a jeho podpisu.  

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha), 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

3347/90/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí    

z vlastnictví statutárního města Přerov – částí pozemků p.č. 6577/265, 

p.č. 6577/266 a p.č. 6577/267, vše v k.ú. Přerov  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova.  

 

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení podat návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města 

Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku 

p.č. 6577/265 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca  20 m2, části pozemku p.č. 6577/266 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 80 m2 a části pozemku p.č. 6577/267 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 630 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Střelec: 

- Dal protinávrh: schválit záměr … 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Střelce:  
Pro:  primátor, Ing. Střelec, Ing. Mazochová 

Zdrželi se: Mgr. Galová, Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil, Ing. Vrána, p. Zácha 

Omluveni: Mgr. Kouba, Ing. Dostal 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení:  
Pro:  p. Zácha, Ing. Vrána, Mgr. Galová, Ing. Navrátil, Mgr. Hýzl 

Proti:  Ing. Střelec 
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Zdrželi se: Mgr. Navařík, Ph.D., primátor, Ing. Mazochová 

Omluveni: Mgr. Kouba, Ing. Dostal 

 

 

 

 

3348/90/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1143/1 v k.ú. 

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1143/1 

trvalý travní porost o celkové výměře 49.604 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

 

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

úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 

1143/1 trvalý travní porost o výměře cca 5.000 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3349/90/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 786 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č. 786 orná půda              

o výměře cca 200 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví 

Ing. P*** N***. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomna (Ing. Mazochová), 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 
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3350/90/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 786 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 786 orná půda o výměře 

2729 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana T*** 

M***.  

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomna (Ing. Mazochová), 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3351/90/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části nemovité 

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

o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov - změna usnesení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I. 

1. ruší své usnesení č. 3186/86/8/2022 přijaté na 86. schůzi dne 26.5.2022, kterým schválila 

záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 5307/466 ostatní 

plocha o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov z majetku Sportovního klubu Přerov 1908 z.s.,            

do majetku statutárního města Přerova za cenu 690.790,- Kč, stanovenou znaleckým 

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

Přerov. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 5307/466 

ostatní plocha o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov z majetku Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., 

do majetku statutárního města Přerova za cenu 1.800.000,- Kč, stanovenou znaleckým 

posudkem č. 1596-21024 ze dne 1.10.2021, který předložil Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 

 

 

VARIANTA II.: 

1. ruší své usnesení č. 3186/86/8/2022 přijaté na 86. schůzi dne 26.5.2022, kterým schválila 

záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 5307/466 ostatní plocha 

o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov z majetku Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., do majetku 

statutárního města Přerova za cenu 690.790,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem                 

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

 

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

úplatný převod části pozemku p.č. 5307/466 ostatní plocha o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov      

z majetku Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., do majetku statutárního města Přerova za cenu 
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1.800.000,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 1596-21024 ze dne 1.10.2021, který 

předložil Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby rozhodlo, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5307/466 ostatní plocha o výměře 1746 m2 v k.ú. 

Přerov z majetku Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., do majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Navrhovatel materiálu pan Zácha: 

- doporučil variantu II. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 8 pro, 1 se zdržel (primátor), 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. 

Dostal). 

 

 

 

 

3352/90/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovité věci 

z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6868/21       

v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení schválit schvaluje záměr statutárního 

města Přerova - bezúplatný převod části pozemku p.č. 6868/21 o výměře cca 750 m2 630 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví žadatele. 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

- navrhl opravu výměry části pozemku na 750 m2  

 

 

Hlasování o upraveném usnesení:  
Pro:  primátor 

Zdrželi se: Mgr. Galová, Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil, Ing. Vrána, p. Zácha, 

Ing. Střelec, Ing. Mazochová 

Omluveni: Mgr. Kouba, Ing. Dostal 

 

 

 

 

3353/90/7/2022 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

– nebytové jednotky č. 424/103 v budově bytový dům č.p. 424, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  603 v k.ú. 

Přerov (Č. Drahlovského 3) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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VARIANTA I.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky č. 424/103 jiný 

nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 424, příslušné k části obce Přerov I-Město,  na pozemku 

p.č. 603 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 3) o celkové výměře 38,30 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 424, příslušném k části obce Přerov            

I-Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 603 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov      

ve výši id. 383/9482 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví P.S. za kupní cenu 

nabídnutou ve výběrovém řízení ve výši 822.223,- Kč a uzavření kupní smlouvy. 

 

 

VARIANTA II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky č. 424/103 

jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 424, příslušné   k části obce Přerov I-Město,               

na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 3) o celkové výměře 38,30 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 424, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 603 zast. pl. a nádvoří v k.ú. 

Přerov ve výši id. 383/9482 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví P*** M***            

za kupní cenu nabídnutou ve výběrovém řízení ve výši 560.000,- Kč a uzavření kupní smlouvy.  

 

 

Navrhovatel materiálu pan Zácha: 

- doporučil variantu II. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3354/90/7/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 5215/27 ostatní plocha o výměře cca 95 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví paní E.Š. za kupní cenu ve výši 1.525,- Kč/ m2 - cena v místě 

a čase obvyklá. V případě, že předmět převodu bude ke dni uzavření kupní smlouvy podléhat DPH, 

bude kupní cena navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako 

budoucím prodávajícím a E.Š.  jako budoucím kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena na základě 

výzvy kupujícího, do 60 dnů od doručení této výzvy, kdy součástí výzvy bude originál stavebního 

povolení na stavbu garáže na části p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov opatřený doložkou o nabytí právní moci 

a 3 originály geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku, nejpozději však do 3 let od 

účinností budoucí kupní smlouvy.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 
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3355/90/7/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 1375 v k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                          

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 1375 zahrada o výměře 315 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města 

Přerova do společného jmění manželů A. a  A.P. za kupní cenu celkem 119.700,- Kč - cena v místě      

a čase obvyklá. Dodání je osvobozeno od DPH.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3356/90/7/2022 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 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod spoluvlastnického 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 vlastnictví 

statutárního města Přerova za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 23.467,- Kč.  

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Střelec), 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3357/90/7/2022 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 2883/75 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2883/75 zastavěná plocha 

a nádvoří v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu            

ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, a to za těchto 

podmínek: 

 

1. Nabyvatel se zavazuje o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej pouze ve veřejném 

zájmu k účelům vyplývajícím z ustanovení Čl. II. odst. 2 smlouvy. Převáděný majetek nelze 

využívat k hospodářské činnosti ve smyslu komerční či jiné výdělečné činnosti, nelze jej 

pronajímat ani přenechat do pachtu, ani takové nakládání strpět. Toto omezení se sjednává na 
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dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva k převáděnému majetku pro 

nabyvatele dle smlouvy do katastru nemovitostí.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že porušením podmínky stanovené v odst. 1 tohoto Článku není 

stav, kdy výsledkem níže uvedeného výpočtu bude hodnota nižší než „20“ (%). Výpočet 

skutečné míry hospodářského využití příslušné nemovitosti v daném kalendářním roce bude 

založen na poměru plochy zaujímající hospodářskou činnost k celkově využitelné ploše 

převáděného majetku, s přihlédnutím k počtu dnů hospodářského využívání, a to dle níže 

uvedeného vzorce:  

Suma [A1; A365/366] 

------------------------- *100 ≤ 20% 

B * C 

 

kde údaje ve vzorci znamenají: 

A1 až 365/366  plocha nemovitosti z celkové využitelné plochy nemovitosti využita konkrétní den 

kalendářního roku k hospodářské (ve smyslu komerční či jiné výdělečné) činnosti (v m2) 

Suma [A1, A365/366]  součet A za všechny kalendářní dny kalendářního roku (v m2) 

B celková využitelná plocha nemovitosti (v m2) 

C celkový počet dnů kalendářního roku (tj. 365 resp. 366 v přechodném roce)  

 

3. Smluvní strany se dohodly, že za hospodářskou činnost se dále nepovažuje taková činnost, 

která je považována ve smyslu Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v Čl. 107 

odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01) za činnost nehospodářskou.  

 

4. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením 

Čl. II. odst. 2 smlouvy, anebo bude-li převáděný majetek využíván k hospodářské činnosti ve 

smyslu komerční či jiné výdělečné činnosti anebo bude-li převáděný majetek pronajímán či 

přenechán do pachtu, nebo bude takové nakládání trpěno, zaplatí nabyvatel převodci smluvní 

pokutu ve výši 28.500,- Kč. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném 

zájmu v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2 smlouvy, nebo bude-li převáděný majetek 

využíván k hospodářské činnosti ve smyslu komerční či jiné výdělečné činnosti anebo bude-li 

převáděný majetek pronajímán či přenechán do pachtu, nebo bude-li takové nakládání trpěno, 

je převodce oprávněn od smlouvy odstoupit ve smyslu § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  

 

5.    Nabyvatel je však oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit věcným 

břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné 

stavby, popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě.  

 

6. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti uvedené       

v odst. 1 tohoto článku ve vztahu ke každé jednotlivé převáděné nemovité věci tvořící 

převáděný majetek. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli 

vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být 

toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení 

smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 

 

7. Úhradu smluvních pokut dle odst. 4 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 kalendářních 

dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

 

8. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 4 tohoto článku spojeno s náklady na vypracování 

znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel 

uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena 

písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty.   

 

9. Převodce je oprávněn ode dne vzniku příslušného závazku nabyvatele podle této smlouvy      

do 365 kalendářních dnů po ukončení doby trvání tohoto závazku provést kontrolu, zda je 
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takový závazek nabyvatele dodržován, respektive zda byl dodržován před ukončením jeho 

trvání.  Nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout součinnost, zejména umožnit 

převodci šetření na místě a na výzvu převodce mu předložit požadované dokumenty.               

V případě porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši              

2 000 Kč, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva 

převodce k zaplacení smluvní pokuty. Smluvní pokutu dle tohoto odstavce lze uložit                 

i opakovaně. 

 

10. Odstoupení od smlouvy převodcem se nedotýká povinnosti nabyvatele zaplatit peněžitá 

plnění, na jejichž úhradu dle této smlouvy vznikl převodci nárok do data účinnosti odstoupení. 

 

11. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě a nabývá účinnosti dnem doručení 

nabyvateli. Odstoupením se závazky smlouvy ruší od počátku a smluvní strany si vrátí vše, co 

si splnily, kromě peněžitých plnění, na jejichž úhradu vznikl převodci nárok do data účinnosti 

odstoupení. 

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně smlouvou zřizuje v souladu 

s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., k zajištění účelu převodu vymezeného v Čl. II odst. 2 smlouvy,         

ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku věcné právo, spočívající v závazku 

nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu 

10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle smlouvy do katastru 

nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako povinného se zřizuje jako věcné právo. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Střelec), 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3358/90/7/2022 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerov - pozemků p.č. 193/5, na kterém stojí stavba bez čp/če, garáž, 

p.č. 199/3, p.č. 193/6, p.č. 193/3, na kterém stojí stavba občanské 

vybavenosti bez čp/če, vše v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 

 

VARIANTA I.: 

1. schválit úplatný převod stavby bez čp/če – garáž, která stojí na pozemku p.č. 193/5 v k.ú. Přerov       

z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Polní 

2818/7, IČ 25352571 do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu v místě a čase obvyklou 

ve výši 1.251.560,- Kč (dle znaleckého posudku) 

 

2. schválit úplatný převod pozemku p.č. 193/5 zast. pl. a nádvoří o výměře 121 m2 v k.ú. Přerov             

z podílového spoluvlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem Přerov I-

Město, Polní 2818/7, IČ 25352571 ve výši id. 5/6 do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou ve výši 212.342,- Kč (dle znaleckého posudku) 

 

3. schválit úplatný převod pozemku p.č. 199/3 ost. pl., ost. komunikace o výměře 99 m2 v k.ú. Přerov     

z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Polní 

2818/7, IČ 25352571 do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu za kupní cenu v místě          
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a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 156.750,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH. 

 

4. schválit úplatný převod pozemku p.č. 193/6 ost. pl., jiná plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Přerov          

ze společného jmění manželů Ing. L.  a  Z.K. ve výši id. 3/8 do vlastnictví statutárního města Přerov za 

kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 25.125,-Kč a ze společného jmění manželů P. a Ing. J.M.   

ve výši id. 3/8 do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

25.125,-Kč. 

 

5.  schválit úplatný převod pozemku p.č. 193/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 62 m2, jehož součástí je 

stavba občanské vybavenosti bez čp/če, v k.ú. Přerov ze společného jmění manželů Ing. L.    a Z.K.     

ve výši id. 1/2  do vlastnictví statutárního města Přerov  za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

709.000,-Kč a ze společného jmění manželů P. a Ing. J.M. ve výši id. 1/2  do vlastnictví statutárního 

města Přerov  za kupní cenu v místě a čase obvyklou  ve výši 709.000,-Kč. 

 

6. schválit následující úpravy rozpočtu:  

 

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

opatření 

 rozpočet  

 po úpravě 

  1121 210  Příjem z daně z příjmů  

 právnických osob 

130 000,0 + 2 172,9 132 172,9 

  4111 210  Neinvestiční přijaté transfery  

 z všeobecné pokladní správy  

 státního rozpočtu 

1 877,8 * + 949,0 2 826,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

      rozpočet        

po úpravě 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300731 

 – Výkup pozemků a staveb ve 

 dvorním traktu nemovitosti TGM 16) 

0,0 + 3 121,9 3 121,9 

 

 

VARIANTA II.: 

1.  schválit úplatný převod stavby bez čp/če – garáž, která stojí na pozemku p.č. 193/5 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem Přerov           

I-Město, Polní 2818/7, IČ 25352571 do vlastnictví statutárního města Přerov za dohodnutou 

kupní cenu ve výši 2.400.000,- Kč (dle nabídky vlastníka).  

 

2.  schválit úplatný převod pozemku p.č. 193/5 zast. pl. a nádvoří o výměře 121 m2 v k.ú. Přerov 

z podílového spoluvlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem 

Přerov I-Město, Polní 2818/7, IČ 25352571 ve výši id. 5/6 do vlastnictví statutárního města 

Přerov za dohodnutou kupní cenu ve výši 250.000,- Kč (dle nabídky vlastníka).  

 

3.  schválit úplatný převod pozemku p.č. 199/3 ost. pl., ost. komunikace o výměře 99 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem Přerov           

I-Město, Polní 2818/7, IČ 25352571 do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu     

za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 156.750,- Kč, která 

bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

  

4.  schválit úplatný převod pozemku p.č. 193/6 ost. pl., jiná plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Přerov 

ze společného jmění manželů Ing. L*** a Z*** K*** ve výši id. 3/8 do vlastnictví 

statutárního města Přerov za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 25.125,-Kč a ze 

společného jmění manželů P*** a Ing. J*** M***ve výši id. 3/8 do vlastnictví statutárního 
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města Přerov za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 25.125,- Kč. 

  

5.  schválit úplatný převod pozemku p.č. 193/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 62 m2, jehož součástí 

je stavba občanské vybavenosti bez čp/če, v k.ú. Přerov ze společného jmění manželů          

Ing. L*** a Z*** K*** ve výši id. 1/2 do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu 

v místě a čase obvyklou ve výši 709.000,-Kč a ze společného jmění manželů P*** a Ing. J*** 

M*** ve výši id. 1/2 do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 709.000,- Kč. 

  

6.  schválit následující úpravy rozpočtu: 

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

 1121 210 Příjem z daně z příjmů 

právnických osob 
130 000,0 + 3 359,0 133 359,0 

 4111 210 Neinvestiční přijaté transfery  

z všeobecné pokladní správy  

státního rozpočtu 

1 877,8 * + 949,0 2 826,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300731 

– Výkup pozemků a staveb ve 

dvorním traktu nemovitosti TGM 16) 

0,0 + 4 308,0 4 308,0 

 

 

Navrhovatel materiálu pan Zácha: 

- doporučil variantu II. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

3359/90/7/2022 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 634/5 v k.ú. Předmostí 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci – pozemku p.č. 634/5 ostatní plocha, o výměře 32 m2 v k.ú. Předmostí,                

z podílového spoluvlastnictví ve výši id. 1/3 pozemku paní M*** M***, bytem ***, z podílového 

spoluvlastnictví ve výši id. 1/3 pozemku pana J*** Z***, bytem *** a z podílového spoluvlastnictví 

ve výši id. 1/3 pozemku paní M*** Z***, bytem *** do majetku statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě čase obvyklou 15.000,- Kč.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 
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3360/90/7/2022 Pacht nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – částí 

pozemků p.č. 5526, p.č. 5432/1, p.č. 5371/2 a p.č. 5531, vše v k.ú. 

Přerov, a nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – částí pozemků p.č. 5526, p.č. 5432/1 a p.č. 5371/2, vše v k.ú. 

Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

1.8.2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.7.2003, dodatku č. 2 ze dne 30.12.2003, dodatku č. 3 

ze dne 13.5.2004 a dodatku č. 4 ze dne 29.10.2007, uzavřené mezi statutárním městem 

Přerovem jako pronajímatelem a spolkem Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 

č. 3 Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Kozlovská 19, IČ: 70932603 jako nájemcem,               

na pozemky p.č. 5432/1, p.č. 5750, p.č. 5751 a p.č. 5526, ke dni 31.8.2022 

 

2. schvaluje uzavření pachtovní smlouvy k části pozemku p.č. 5526 zahrada o výměře 2123 m2, 

části pozemku p.č. 5432/1 zahrada o výměře 1040 m2, části pozemku p.č. 5371/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 289 m2 a části pozemku p.č. 5531 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 352 m2, vše v k.ú. Přerov,  mezi statutárním městem Přerovem jako 

propachtovatelem a spolkem Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 3 Přerov, 

se sídlem Přerov I-Město, Kozlovská 19, IČ: 70932603 jako pachtýřem. Výše pachtovného 

bude činit 11.412,- Kč/rok (bez DPH), tj. 3,- Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, vždy k 1.10. běžného roku tak, aby končila koncem 

pachtovního roku, tj. k 30.9. roku následujícího, s účinností od 1.9.2022. Účelem pachtu bude 

využití pozemků k zahrádkářským účelům. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k části pozemku p.č. 5526 zahrada o výměře 145 m2, 

části pozemku p.č. 5432/1 zahrada o výměře 38 m2 a části pozemku p.č. 5371/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2, vše v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem 

Přerovem jako pronajímatelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu č. 3 

Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Kozlovská 19, IČ: 70932603 jako nájemcem. Výše 

nájemného bude činit 2.409,- Kč/rok (bez DPH), tj. 11,- Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena 

na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, s účinností od 1.9.2022. Účelem nájmu bude 

využití pozemků k umístění drobných staveb pro zahrádkáře. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3361/90/7/2022 Pacht nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

pozemků p.č. 6836/2, p.č. 6836/5 a části pozemku 4811/3, vše v k.ú. 

Přerov a nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 6836/3 a p.č. 6836/4, oba v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření pachtovní smlouvy k pozemku p.č. 6836/2 zahrada o celkové výměře       

471 m2, k pozemku p.č. 6836/5 zahrada o celkové výměře 433 m2 a k části pozemku p.č. 

4811/3 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 99 m2, vše v k.ú. Přerov, mezi 

statutárním městem Přerovem jako propachtovatelem a paní D***, bytem *** jako pachtýřem. 

Výše pachtovného bude činit 3.009,- Kč/rok, tj. 3,- Kč/m2/rok. Pacht bude uzavřen na dobu 

neurčitou s výpovědní dobou 12 měsíců, vždy k 1.10. běžného roku tak, aby skončil koncem 

pachtovního roku, tj. k 30.9. roku následujícího. Účelem pachtu bude využití pozemků             

k zahrádkářským účelům. Součástí pachtovní smlouvy bude ujednání o úhradě za bezesmluvní 

užívání části pozemku p.č. 6836/2 o výměře 441 m2 a části pozemku p.č. 4811/3 bez právního 

důvodu za dobu 3 let.  

 

2 schvaluje uzavření nájemní smlouvy k pozemku p.č. 6836/3 zastavěná plocha a nádvoří          

o celkové výměře 18 m2 a pozemku p.č. 6836/4 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 

18 m2, oba v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a paní 

D***, bytem ***, jako nájemcem. Výše nájemného bude činit 396,- Kč/rok, tj 11,- 

Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 roky s výpovědní lhůtou 3 

měsíce. Účelem nájmu bude využití pozemků pod stavbami zahradních domků. Součástí 

nájemní smlouvy bude ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 6836/3 bez 

právního důvodu za dobu 3 let.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3362/90/7/2022 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  

prostor sloužící podnikání v objektu jiná stavba č.p. 3263, příslušném 

k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2883/141      

v k.ú. Přerov (stánek podchod Tř. 17. listopadu) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

28.1.2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.5.2011, dodatku č. 2 ze dne 23.6.2017 a dodatku    

č. 3 ze dne 13.5.2020, na prostor sloužící podnikání v objektu jiná stavba č.p. 3263, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2883/141 v k.ú. Přerov 

(stánek podchod Tř. 17. listopadu) o celkové výměře 17,5 m2 mezi statutárním městem Přerov 

jako pronajímatelem a Martou Tunklovou, místem podnikání Přerov I-Město, Tř. 17. listopadu 

327/6, IČ 74496166 jako nájemcem, ke dni 31.8.2022.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v objektu jiná stavba č.p. 

3263, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2883/141 v k.ú. 

Přerov (stánek podchod Tř. 17. listopadu) o celkové výměře 17,5 m2 mezi statutárním městem 

Přerov jako pronajímatelem a Radkem Pappem, místem podnikání Horní Moštěnice, Náměstí 

Dr. M. Tyrše 105/4, IČ 63034441 jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou        
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s výpovědní dobou 3 měsíce, s účinností od 1.9.2022. Výše nájemného bude činit 21.900,-

Kč/rok (bez DPH), tj. 1.500,-Kč/m2/rok u hlavní místnosti a 1.000,-Kč/m2/rok u vedlejší 

místnosti. Účelem nájmu bude využití prostoru k provozování prodejny denního tisku a 

tabákových výrobků. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3363/90/7/2022 Vypořádání bezdůvodného obohacení k nemovité věci statutárním 

městem Přerov - k části pozemku p.č.  434/2 v k.ú. Horní Moštěnice 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení 

za užívání části pozemku p.č. 434/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.015 m2 v k.ú. Horní 

Moštěnice mezi D***K***jako vlastníkem pozemku a statutárním městem Přerov jako vlastníkem 

stavby umístěné na tomto pozemku v celkové výši 137.025,- Kč, tj. 45.675,-Kč/rok (45,-Kč/m2/rok)   

za období 3 let ode dne nabytí právní moci vkladu vlastnického práva k pozemku p.č. 434/2 v k.ú. 

Horní Moštěnice ve prospěch třetí osoby do katastru nemovitostí.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3364/90/7/2022 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – silnice II/434          

na pozemku p.č. 4967/20 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části silnice II/434 nacházející se na pozemku p.č. 

4967/20 v k.ú. Přerov statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je provádění stavby 

„Rekonstrukce SSZ na křižovatce Komenského-Palackého“ – bezbariérové úpravy přechodu pro 

chodce u sil. II/434 na ul. Komenského v Přerově dle PD a uzavření nájemní smlouvy mezi 

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

pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem). Předmětem nájmu je část silnice         

o výměře cca 5 m2 v rozsahu vyznačeném v situačním nákresu, na dobu určitou od data uvedeného      

v rozhodnutí na uzavírku, nebo faktického zahájení prací, nebo povolení prací dle zvláštního užívání 

pozemní komunikace, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane jako první do data 

protokolárního převzetí stavby, maximálně na dobu jednoho roku. Nájemné bude činit 49,- Kč/m2/rok, 

minimálně 300,- Kč za celou sjednanou dobu nájmu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 
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3365/90/7/2022 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6691/6 v k.ú. Přerov - 

dodatek č. 1 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

o zřízení věcného břemene ze dne 10.2.2022 k tíži pozemku p.č. 6691/6 v k.ú. Přerov mezi statutárním 

městem Přerov jako vlastníkem pozemku, stavebníkem a budoucím povinným ze služebnosti                

a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, IČ 27295567 jako budoucím 

oprávněným ze služebnosti.  

Dodatkem č. 1 dojde ke změně (rozšíření) rozsahu služebnosti o pozemek p.č. 6868/5 ost. pl., jiná 

plocha v k.ú. Přerov. Ostatní ujednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene            

se nemění. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3366/90/7/2022 Bezplatné přenechání nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – prostoru v objektu k bydlení č.p. 1721, příslušného k části 

obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 445/1 v k.ú. 

Přerov (Boženy Němcové 10) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části prostor v objektu k bydlení č.p. 1721, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov (Boženy 

Němcové 10) o celkové výměře 115 m2 do bezplatného užívání spolku SERENDIPITY z.s., se sídlem 

Přerov I-Město, Boženy Němcové 1652/9, IČ 01927051, když vypůjčitelem nemovitostí je spolek 

Romská zaměstnanecká agentura v ČR, se sídlem Přerov I-Město, Boženy Němcové 1651/7,              

IČ 26612241. Účelem bezplatného užívání bude využití prostor pro konání příměstského tábora. 

 

 

Hlasování:  
Pro:  Mgr. Navařík, Ph.D., Mgr. Hýzl, primátor, Ing. Mazochová, Ing. Vrána, Ing. Navrátil 

Zdrželi se: p. Zácha, Ing. Střelec, Mgr. Galová 

Omluveni: Mgr. Kouba, Ing. Dostal. 
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3367/90/7/2022 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona                   

ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 1885/2 a p.č. 

5307/222, oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným 

z předkupního práva 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

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

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 1885/2 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 162 m2 a k pozemku p.č. 5307/222 ostatní plocha, manipulační plocha               

o výměře 58 m2, oba v k.ú. Přerov České republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, 

jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Materiál za omluveného navrhovatele Mgr. Koubu předložil ústně primátor. 

3368/90/8/2022 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů do 

vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 

Přerovem   

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

a nepeněžitých darů do vlastnictví Základní školy Přerov, Trávník 27 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. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha), 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiál za omluveného navrhovatele Mgr. Koubu předložil ústně primátor. 

3369/90/9/2022 Přijetí nepeněžitých darů pro Sociální služby města Přerova, p. o. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví Sociálních 

služeb města Přerova, p. o., Kabelíkova 3217/14a, Přerov, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona       

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. Jana Žouželková 

Termín: 30.08.2022 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha), 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

10. RŮZNÉ 

3370/90/10/2022 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na IV. etapě opravy 

střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na IV. etapu celkové opravy střechy kostela sv. 

Vavřince v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6, 

IČ: 45180199, ve výši 350 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena 

dle vzoru, který je přílohou Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací        

na podporu na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro 

rok 2022; 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  1112 210 Změny stavu krátkodobých prostředků na 

bankovních účtech 

4 000,0 + 350,0 4 350,0 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 0,0 + 350,0 350,0 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 178,9 + 350,0 40 528,9 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 
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3371/90/10/2022 Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč panu P.S., jako kompenzaci 

nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky pro rodinný dům č.p. 224, na pozemku 

p.č. 549, k.ú. Čekyně; 

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3792 830 Dešťovka 250,0 - 15,0 235,0 

2321 840 Odvádění a čištění odpadních vod 

a nakládání s kaly 

15,0 + 15,0 30,0 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3372/90/10/2022 Souhrnná informace o soudních sporech s provozovateli hazardních 

her 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o soudních sporech vedených mezi 

provozovateli hazardních her jako žalobci a Ministerstvem financí ČR jako žalovaným, kterých          

se statutární město Přerov účastnilo jako osoba zúčastněná na řízení a v rámci kterých byla 

posuzována zákonnost a nediskriminační povaha obecně závazných vyhlášek regulujících provozování 

hazardních her na území města, včetně jejich souladu s unijním právem. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3373/90/10/2022 Uzavření Smlouvy o informačním servisu 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o informačním servisu, mezi 

statutárním městem Přerovem jako objednatelem a společností Televize Přerov s.r.o., se sídlem 

Přerov, U Bečvy 2883/2, PSČ  750 02, IČ: 286 24 882 jako dodavatelem dle přílohy důvodové zprávy. 

Předmětem smlouvy je zejména výroba zpravodajských bloků „Přerovské aktuality“ a jejich zařazení 
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do programu Televize Přerov vysílaného veřejnosti prostřednictvím sítí elektronických komunikací      

a udělení licence k užití audiovizuálního díla objednatelem, zajištění informačního servisu v rámci 

facebookových stránek a Instagramu, pravidelné zařazování přímého přenosu ze zasedání 

Zastupitelstva města Přerova do programu Televize Přerov a zajištění okamžitých vstupů do vysílání    

v případě vzniku mimořádných událostí. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

3374/90/10/2022 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady, 

zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. pololetí 

2022. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3375/90/10/2022 Podlicenční smlouva s Inovačním centrem Olomouckého kraje na užití 

autorského díla k propagaci Inovačního hubu Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření podlicenční smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako 

poskytovatelem a Inovačním centrem Olomouckého kraje, IČ: 72555149, se sídlem 

Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc jako nabyvatelem, jejímž předmětem je 

užití autorského díla "Tvorba vizuální identity, tvorba webových stránek Inovačního hubu 

Přerov", a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Podlicence bude nabyvateli 

poskytnuta jako nevýhradní, bezúplatná, územně neomezená a na dobu trvání podlicenční 

smlouvy. Podlicenční smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. 

 

2. pověřuje Kancelář primátora poskytováním souhlasu nabyvateli: 

a)  s poskytnutím podlicence třetím osobám podle článku II odst. 5 podlicenční smlouvy 

uvedené v bodu 1 usnesení, 

b)  s úpravou nebo změnou díla podle článku II odst. 9 podlicenční smlouvy uvedené        

v bodu 1 usnesení. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Kouba, Ing. Dostal). 
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11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

 Informace: 5. – 7. srpna Svatovavřinecké hody 

 

 

Ing. Střelec: 

 Informace: jednání pracovní skupiny Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje – 

projekt svozu separovaného odpadu v místních částech.  

 

 

Ing. Navrátil: 

 Informace: od 1. srpna řidiči mohou jezdit po nově vybudovaném průpichu, který je součástí 

průtahu Přerovem. Řidiči projedou z Velkých Novosad přes areál Juty až k nádraží. Proběhla 

oprava dopravního značení. 

 

 

 

12. ZÁVĚR 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 90. schůzi Rady města Přerova dne 4. srpna 2022 v 11 hodin. 

 

V Přerově dne 4. srpna 2022 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova                

Ing. Tomáš Navrátil 

uvolněný člen Rady města Přerova              

  

 


