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ZÁPIS 

 

z 91. schůze Rady města Přerova konané dne 25. srpna 2022 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 
1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu  primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí   

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 15 Ing. Mazochová 

4.1.1 Rozpočtové opatření č. 15 – dodatek – materiál na stůl Ing. Mazochová 

4.2 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova 
na rok 2023 včetně harmonogramu jeho zpracování 

Ing. Mazochová 

4.3 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí 
roku 2022 

Ing. Mazochová 

4.4 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0282/2021 na 
poskytnutí služeb přijímání platebních karet a pronájmu platebních 
terminálů 

Ing. Mazochová 

4.5 Smlouva o používání KB eTradingu  Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Územní integrované řešení Přerov (ÚIŘ Přerov)  primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 „TGM 16 - Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově“ – zpráva o 
stavu plnění ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace, 
výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 

primátor 

6.2 Veřejná zakázka „Obměna datových úložišť“ – schválení záměru 
zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Retence dešťových vod na Městském hřbitově v 
Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, úprava 
rozpočtu 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „2022 - Nákup notebooků a dokovacích stanic dle 
specifikace“– rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Náhrada informačního systému Sociální 
agenda“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Cyklostezka Šířava – Svisle a R. Stokláskové“ - rozhodnutí o 
zrušení zadávacího řízení, schválení zadávacích podmínek a 
zahájení opakovaného zadávacího řízení, jmenování členů komise 
pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.7 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0584/2022 na 
realizaci stavby „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ 

Ing. Mazochová 
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6.8 Schválení Dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. SML/0937/2022 na 
realizaci veřejné zakázky „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) 
- část konektivita“   

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-
zimní stadion“ – schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/1655/2021 – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

6.10 „Poradenství v oblasti energetických úspor metodou EPC – 
Přerov“ – smlouva o poskytování poradenství z programu ELENA - 
materiál na stůl 

Ing. Mazochová 
Mgr. Kouba 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/nájem 
nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 152 v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního měst Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 499 v 
k.ú. Penčice.  

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemku p.č. 682/1 v k.ú. Penčičky a bezúplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku 
p.č. 6858 v k.ú. Přerov a částí pozemků p.č. 191/1, p.č. 683, p.č. 
174 a p.č. 175 vše v k.ú. Penčičky 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých 
věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
5466/63 a části pozemku p.č. 5466/64 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov –  pozemku p.č. 2554/10 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.6 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 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 65/1 v 
k.ú. Vinary u Přerova  

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5176/40 v 
k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 

p. Zácha 

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

primátor 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
ve vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 28/3 v k.ú. 
Henčlov a nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 
Přerov – části pozemku p.č. 28/3 v k.ú. Henčlov  

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 6675/1 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 5207/76 a p.č. 5207/86, oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 
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7.3.2 Majetkoprávní vypořádání – infrastruktura ul. Markulčekova a ul. 
Kotasova v k.ú. Přerov (Přerovské zahrady) 

p. Zácha 

7.3.3 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 455/5, v k.ú. Lověšice u Přerova. 

p. Zácha 

7.4.1 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 207/2 v k.ú. Vinary u 
Přerova za část pozemku p.č. 207/5 v k.ú. Vinary u Přerova 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem a pacht nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 3473/50 a p.č. 4946/4, oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 5733/2 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.7.1 Zrušení věcného břemene – práva stavby a užívání komunikace 
pro statutární město Přerov na pozemku p.č. 4115, k.ú. Troubky 
nad Bečvou. 

p. Zácha 

7.9.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 21 ke zřizovací 
listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova - movité věci  

p. Zácha 

7.11.1 Výpůjčka/bezúplatný převod movitých věcí ve/z vlastnictví 
statutárního města Přerov situovaných v nemovitosti kino Hvězda 

p. Zácha 

7.12.1 Příkazní smlouva se společností Technické služby města Přerova, 
s.r.o. 

p. Zácha 

7.12.2 Změna výše nájemného za urnová místa p. Zácha 

7.12.3 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0946/2022 na 
realizaci stavby „Parkoviště ul. Tománkova v Přerově“ 

p. Zácha 

7.12.4 Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a 
ČOV Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace 
Penčice - 2. etapa" – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.13.1 Uzavření nájemní smlouvy – výběrové řízení p. Zácha 

8. Vyhlášení dotačních programů A a B pro rok 2023 Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Souhlas zřizovatele se zapojením škol do výzvy Šablony pro MŠ a 
ZŠ z Operačního programu Jan Amos Komenský   

Mgr. Kouba 

9.2 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – změna podmínek sportovní 
zaměření    

Mgr. Kouba 

9.3 Základní škola Přerov, Trávník 27 – předání skladu zahradního 
nářadí 

Mgr. Kouba 

9.4 Přijetí peněžitých darů účelově určených do vlastnictví 
příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

9.5 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní 
rok 2022/2023 

Mgr. Kouba 

9.6 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I a Český 
svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov II – žádosti o 
poskytnutí peněžitých darů  

Mgr. Kouba 

9.7 Žádost o poskytnutí daru RK KAFKI PŘEROV Mgr. Kouba 

9.8 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Sport 
Management s.r.o. 

Mgr. Kouba 

9.9 Úprava platu ředitelky    Mgr. Kouba 

9.10 Úprava platu ředitelky     Mgr. Kouba 

9.11 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – TJ 
SPARTAK PŘEROV, spolek – materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

9.12 Svobodná škola Přerov – základní škola, s.r.o. – podmínky 
školního stravování – materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Novelizace vnitřních předpisů  Mgr. Kouba 
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10.2 Dotace na podporu zdravotních služeb v roce 2022 Mgr. Kouba 

10.3 Individuální dotace na podporu zdravotních služeb v roce 2022 Mgr. Kouba 

10.4 Využití montessori pedagogiky pro zlepšení připravenosti a 
samostatnosti dítěte – dotace 

Mgr. Kouba 

10.5 Pořízení kamerového systému v bytovém domě se sociálním 
bydlením na ulici Jungmannova 1312 v Přerově 

Mgr. Kouba 

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

11. Různé  

11.1 Obecně závazná vyhláška č..../2022, kterou se zrušují některé 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Přerova 

primátor 

11.2 Cloudové služby Microsoft M365 Enterprise primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 
 

 

 

Předsedající:  Ing. Petr Měřínský     

 

 

Členové Rady města: 

 

Ing. Hana Mazochová, Mgr. Petr Kouba, Ing. Tomáš Navrátil, p. Michal Zácha, Ing. Petr Vrána,    

Mgr. Jaroslav Hýzl,  Ing. Bohumír Střelec, Mgr. Lada Galová, Ing. Tomáš Dostal, Mgr. Jakub 

Navařík, Ph.D. 

                                     

 

Omluveni:   

    

    

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

Bc. Lenka Chalupová – vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů KP 

 

 

Zapisovatelka:  Iva Kohoutová 
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ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 91. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 25. srpna 2022              

v  9:00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti všech radních,  Rada města byla schopna 

se právoplatně usnášet.  

 

 

Primátor Ing. Měřínský informoval o předložených materiálech  „na stůl“: 

 
4.1.1 – Rozpočtové opatření č. 15 - dodatek 
Navrhovatel: Ing. Mazochová 

 
6.9 – Veřejná zakázka „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-zimní stadion“ – schválení 

Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SML/1655/2021 
Navrhovatel: Ing. Mazochová 

 

6.10 – „Poradenství v oblasti energetických úspor metodou EPC – Přerov“ – smlouva o poskytování 

poradenství z programu ELENA 
Navrhovatel: Ing. Mazochová 

  Mgr. Kouba 

 

7.1.1 – nová příloha - Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/nájem nemovité věci v 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 152 v k.ú. Žeravice 

Navrhovatel: p. Zácha 

 

7.12.4 – Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice - II. 

etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. etapa" 

Navrhovatel: p. Zácha 

 
9.11 – Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 
Navrhovatel: Mgr. Kouba 

 
9.12 – Svobodná škola Přerov – základní škola, s.r.o. – podmínky školního stravování 
Navrhovatel: Mgr. Kouba¨ 

 

 

 

Primátor Ing. Měřínský navrhl předřadit projednání majetkoprávních záležitostí na základě žádosti p. 

Záchy z pracovních důvodů. 

 

 

3376/91/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 91. schůze Rady města 

Přerova konané dne 25. srpna 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 91. schůze Rady města Přerova konané dne 25. srpna 2022, 

 



6 

 

2. schvaluje Mgr. Ladu Galovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 91. schůze Rady města 

Přerova. 

 

Hlasování o programu a ověřovatelce: 11 pro - jednomyslně 

 

 

 
 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný radní. 

 

 

3394/91/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/nájem nemovité 

věci v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 152      

v k.ú. Žeravice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

úplatný převod části pozemku p.č. 152 ostatní plocha o výměře cca 24 m2 v k.ú. Žeravice         

z vlastnictví statutárního města Přerova žadateli. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 152 ostatní plocha       

o výměře cca 24 m2 v k.ú. Žeravice žadateli. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3395/91/7/2022 Záměr statutárního měst Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 499 v k.ú. 

Penčice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit své usnesení č. 2424/23/3/2022 přijaté 

na 23. zasedání dne 28.2.2022, tak, že nově zní takto: 

„Zastupitelstvo města Přerova neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 

části pozemku p.č. 499 ostatní plocha o výměře cca 380 m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví 

statutárního města Přerova žadateli.“ 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 499 ostatní 

plocha o výměře cca 8 m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví statutárního města Přerova žadateli. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 proti (Ing. Střelec) 
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3396/91/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých 

věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 682/1 

v k.ú. Penčičky a bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6858 v k.ú. Přerov a částí 

pozemků p.č. 191/1, p.č. 683, p.č. 174 a p.č. 175 vše v k.ú. Penčičky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod částí pozemku p.č. 682/1 ost. 

pl. o celkové výměře 295 m2 v k.ú. Penčičky, dle geometrického plánu č. 308-83/2014 ze dne 

28.7.2014 označených jako pozemky p.č. 682/4 o výměře 65 m2, p.č. 682/5 o výměře 8 m2, 

p.č. 743/2 o výměře 108 m2 a p.č. 743/4 o výměře 114 m2  vše v k.ú. Penčičky z vlastnictví 

Olomouckého kraje, s právem hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizace, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod pozemku p.č. 6858 ost. pl. o 

výměře 5 427 m2 v k.ú. Přerov a částí pozemků p.č. 191/1 ost. pl. o výměře 5 m2, p.č. 683 ost. 

pl. o výměře 5 m2, p.č. 174 zast. pl. a nádvoří o výměře 14 m2 a p.č. 175 zast. pl. a nádvoří o 

výměře 25 m2 vše v k.ú. Penčičky, dle geometrického plánu č. 308-83/2014 ze dne 28. 7. 2014 

se jedná o části pozemků - p.č. 191/1 označené jako díl „d“ o výměře 5 m2, p.č. 683 označené 

jako díl „g“ o výměře 5 m2, p.č. 174 označené jako díl „j“ o výměře 14 m2 a p.č. 175 označené 

jako díl „m“ o výměře 25 m2, které jsou sloučené do nově vzniklého pozemku p.č. 683 ost. pl. 

o celkové výměře 49 m2 vše v k.ú. Penčičky z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, 

příspěvkové organizace. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3397/91/7/2022 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do 

vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5466/63 a 

části pozemku p.č. 5466/64 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5466/63 o výměře cca 

140 m2 a části pozemku p.č. 5466/64 o výměře cca 15 m2, oba v k.ú. Přerov. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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3398/91/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov –  pozemku p.č. 2554/10 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku  p.č. 2554/10 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 9 m2 v  k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

 Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3399/91/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

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

Kozlovice u Přerova 

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 Ing. P*** 

D***.  

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3400/91/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci      

z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 65/1 v k.ú. 

Vinary u Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovité věci – části pozemku p.č. 65/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 3 m2 v k.ú. 

Vinary u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3401/91/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5176/40 v k.ú. 

Přerov, na základě využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 5176/40 v k.ú. Přerov z vlastnictví pana J*** 

I***, bytem ***, Přerov do majetku statutárního města Přerova.  

 

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

nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5170/40 v k.ú. Přerov ve vlastnictví pana J*** 

I***, bytem ***, Přerov.  

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

3402/91/7/2022 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. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod 

části pozemku p.č. 6868/21 o výměře cca 750 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova 

do vlastnictví žadatele. 

 

Pan Zácha zopakoval, že je to záměrový materiál, a bylo dohodnuto, že než dojde k bezúplatnému 

převodu, tak se tento materiál vrátí zpátky do orgánu obce. Je směrodatné, aby Charita předložila,  

jak má ošetřeno fungování tohoto azylového domu v dané lokalitě 

 

Hlasování: 8 pro, 3 se zdrželi (Ing. Mazochová, Ing. Navrátil, Mgr. Galová) 

 

3403/91/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 28/3 v k.ú. 

Henčlov a nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Přerov – části pozemku p.č. 28/3 v k.ú. Henčlov  

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 – částí pozemku p.č. 28/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře cca 160 m2 a o výměře cca 142 m2 v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města 

Přerova žadatelům 1 a 2 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k části pozemku p.č. 28/3 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 55 m2 v k.ú. Henčlov mezi statutárním městem Přerovem jako 

pronajímatelem a paní B*** J***, bytem *** jako nájemcem. Výše nájemného bude činit 

2.695,- Kč/rok, tj. 49,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 

výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu bude využití pozemku jako manipulační a 

skladovací plochy a pro umístění stavby kůlny. Součástí nájemní smlouvy bude ujednání o 

úhradě za bezesmluvní užívání předmětné části pozemku po dobu ode dne 26. 5. 2022 do dne 

účinnosti nájemní smlouvy ve výši 49,- Kč/m2/rok.  

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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3404/91/7/2022 Úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 6675/1 v k.ú. Přerov. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 6675/1 trvalý travní porost o výměře 248 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního 

města Přerova do výlučného vlastnictví pana M***na Ž***, bytem ***, Přerov II - Předmostí, 751 24 

Přerov za kupní cenu v místě a čase obvyklou 148.800,- Kč (včetně DPH).  

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3405/91/7/2022 Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, 

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

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova trvat na usnesení č. 2515/25/3/2022 bod 2. 

schváleném na jeho 25. zasedání konaném dne 13.6.2022, kterým Zastupitelstvo města 

Přerova schválilo úplatný převod pozemků p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 

6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví společnosti Accolade CZ 64, s.r.o., člen koncernu, IČ 11649216, se 

sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, za celkovou kupní cenu ve výši 

39.711.000,- Kč (tj. 1.050,- Kč/m2), která bude navýšena o daň z přidané hodnoty v platné 

sazbě daně. 

 

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

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

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

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

jako kupujícího za celkovou kupní cenu ve výši 47.275.000,- Kč (tj. 1.250,- Kč/m2), která by 

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

 

 

VARIANTA  II. 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení č. 2515/25/3/2022 bod 2. 

schválené na jeho 25. zasedání konaném dne 13.6.2022, kterým Zastupitelstvo města Přerova 

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

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

do vlastnictví společnosti Accolade CZ 64, s.r.o., člen koncernu, IČ 11649216, se sídlem 

Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, za celkovou kupní cenu ve výši 39.711.000,- Kč 

(tj. 1.050,- Kč/m2), která bude navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně, tak, že 

Zastupitelstvo města Přerova neschvaluje úplatný převod pozemků p.č. 6505/36 (orná půda) o 

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

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Accolade CZ 64, s.r.o., člen 

koncernu, IČ 11649216, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, za celkovou 

kupní cenu ve výši 39.711.000,- Kč (tj. 1.050,- Kč/m2), která by byla navýšena o daň z přidané 

hodnoty v platné sazbě daně. 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 6505/36 

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

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

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

jako kupujícího za celkovou kupní cenu ve výši 47.275.000,- Kč (tj. 1.250,- Kč/m2), která bude 

navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

 

Součástí kupní smlouvy bude závazek kupujícího zajistit, že nejpozději do 3 let ode dne 

provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy bude 

příslušným stavebním úřadem vydáno kupujícímu jako žadateli územní rozhodnutí vydané v 

územním řízení nebo společné povolení vydané ve společném územním a stavebním řízení 

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

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

sítě na pozemcích p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov a veřejně přístupné 

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

přístupné dopravní napojení průmyslového parku na pozemní komunikaci III/01857, 

umožňující rovněž přístup na všechny pozemky sousedící s veřejně přístupnou příjezdovou 

komunikací (sjezdy ke všem stávajícím bránám na těchto pozemcích), případně včetně jiného 

vhodného umístění veřejně přístupné komunikace, které navrhne kupující a se kterým vysloví 

prodávající písemný souhlas, v případě, že v průběhu projektové přípravy stavby 

průmyslového parku vyjde najevo, že vybudování přístupové pozemní komunikace mj. na 

pozemku p.č. 6599 v k.ú. Přerov není z objektivních důvodů možné (např. z důvodu nesouhlasu 

příslušných orgánů státní správy). Pro případ, že kupující poruší povinnost uvedenou v 

předcházející větě, zaváže se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. 

 

 

VARIANTA  III. 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení č. 2515/25/3/2022 bod 2. 

schválené na jeho 25. zasedání konaném dne 13.6.2022, kterým Zastupitelstvo města Přerova 

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

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

do vlastnictví společnosti Accolade CZ 64, s.r.o., člen koncernu, IČ 11649216, se sídlem 

Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, za celkovou kupní cenu ve výši 39.711.000,- Kč 

(tj. 1.050,- Kč/m2), která bude navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně, tak, že 

Zastupitelstvo města Přerova neschvaluje úplatný převod pozemků p.č. 6505/36 (orná půda) o 

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

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Accolade CZ 64, s.r.o., člen 

koncernu, IČ 11649216, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, za celkovou 

kupní cenu ve výši 39.711.000,- Kč (tj. 1.050,- Kč/m2), která by byla navýšena o daň z přidané 

hodnoty v platné sazbě daně. 

 

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

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

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

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

jako kupujícího za celkovou kupní cenu ve výši 47.275.000,- Kč (tj. 1.250,- Kč/m2), která by 

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

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit Radě města Přerova vyhlášení výběrového 

řízení na úplatný převod pozemků p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 6505/42 

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

formou veřejné elektronické aukce. 

 

 



12 

 

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení ve věci "Úplatného převodu 

nemovitých věcí – pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví 

statutárního města Přerova". 

 

 

Navrhovatel p. Zácha doporučil variantu I. 

 

Hlasování o variantě I: 11 se zdrželo - jednomyslně 

Hlasování o variantě II: 11 se zdrželo - jednomyslně 

Hlasování o variantě III: 1pro (Ing. Mazochová), 10 se zdrželo 

 

 

3406/91/7/2022 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 5207/76 a p.č. 5207/86, oba v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemků p.č. 5207/76 ostatní plocha o výměře 871 m2 a p.č. 5207/86 ostatní plocha o výměře 

1 m2, oba v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví spol. AGENTURY H + N, v.o.s., se sídlem 

Komunardů 442/16, Holešovice, Praha 7 ve výši id. 1/2 pozemků, pana Ing. J*** K***, bytem L*** 

ve výši id. 3838/10000 pozemků, paní B*** K***, bytem T*** ve výši id. 5855/100000 pozemků a 

pana Ing. O*** K***, bytem D*** ve výši id. 5765/100000 pozemků do vlastnitcví statutárního města 

Přerova za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 444.720,- Kč.  

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3407/91/7/2022 Majetkoprávní vypořádání – infrastruktura ul. Markulčekova a ul. 

Kotasova v k.ú. Přerov (Přerovské zahrady) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovité věci - 

části pozemku p.č. 2580/3 orná půda o výměře cca 2900 m2 v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví BETÁK REALITY s.r.o., se sídlem Kratochvílova 624/43, 75002 Přerov, IČ: 

05314046 k id 1/5, Ing. J*** J***, bytem *** k id 2/5, T*** K***, bytem *** k id 1/5 a P*** 

K***, bytem *** k id 1/5 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi společností BETÁK 

REALITY s.r.o., se sídlem Kratochvílova 624/43, 75002 Přerov, IČ: 05314046, panem Ing. 

J*** J***, bytem ***, panem T*** K***, bytem *** a panem P*** K***, bytem *** (jako 

budoucími dárci) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným). Darovací 

smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu 

obdarovanému originál nebo ověřenou kopii dokladu o splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby "Obytný park – Přerovské zahrady, 

dopravní a technická infrastruktura“ (SO 101 Komunikace a zpevněné plochy) a 6 originálů 

nebo ověřených kopií geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku, nejpozději 

však do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy.  
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovité věci 

vybudované v rámci stavby "Obytný park – Přerovské zahrady, dopravní a technická 

infrastruktura“ - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy na pozemcích p.č. 2580/3 a p.č. 

2580/9  oba v k.ú. Přerov z vlastnictví BETÁK REALITY s.r.o.,  se sídlem Kratochvílova 

624/43, 75002 Přerov, IČ: 05314046 do vlastnictví statutárního města Přerova, za kupní cenu 

celkem ve výši 1210,- Kč, včetně DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností BETÁK 

REALITY s.r.o.,  se sídlem Kratochvílova 624/43, 75002 Přerov, IČ: 05314046 (jako 

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

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

kupujícímu doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro 

užívání stavby SO 101 Komunikace a zpevněné plochy, nejpozději však do 5 let od uzavření 

budoucí kupní smlouvy. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovité věci 

vybudované v rámci stavby "Obytný park – Přerovské zahrady, dopravní a technická 

infrastruktura“ - SO 305 Odvodnění komunikací na pozemcích p.č. 2580/3, p.č. 7152/2 oba v 

k.ú. Přerov z vlastnictví BETÁK REALITY s.r.o.,  se sídlem Kratochvílova 624/43, 75002 

Přerov, IČ: 05314046 do vlastnictví statutárního města Přerova, za kupní cenu celkem ve výši 

1210,- Kč, včetně DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností BETÁK 

REALITY s.r.o.,  se sídlem Kratochvílova 624/43, 75002 Přerov, IČ: 05314046 (jako 

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

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

kupujícímu doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro 

užívání stavby SO 305 Odvodnění komunikací, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí 

kupní smlouvy. 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovité věci 

vybudované v rámci stavby "Obytný park – Přerovské zahrady, dopravní a technická 

infrastruktura“ - SO 404 Veřejné osvětlení  na pozemcích p.č. 2580/3 a p.č. 2580/9 oba v k.ú. 

Přerov z vlastnictví BETÁK REALITY s.r.o.,  se sídlem Kratochvílova 624/43, 75002 Přerov, 

IČ: 05314046 do vlastnictví statutárního města Přerova, za kupní cenu celkem ve výši 1210,- 

Kč, včetně DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností BETÁK 

REALITY s.r.o., se sídlem Kratochvílova 624/43, 75002 Přerov, IČ: 05314046 (jako 

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

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

kupujícímu doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro 

užívání stavby SO 404 Veřejné osvětlení nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní 

smlouvy. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3408/91/7/2022 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 455/5, v k.ú. Lověšice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

p.č. 455/5 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví ČR, s příslušností 
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hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 

Praha 2 - Nové Město. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3409/91/7/2022 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 207/2 v k.ú. Vinary           

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovitých věcí – části pozemku p.č. 207/2 zahrada dle geometrického plánu č. 587-41/2022 

označené jako díl "a" o výměře 810 m2 v k.ú. Vinary u Přerova. ve vlastnictví statutárního města 

Přerova za část pozemku p.č. 207/5 zahrada dle geometrického plánu č. 587-41/2022 označenou jako 

díl "d" o výměře 658 m2 v k.ú. Vinary u Přerova v podílovém spoluvlastnictví Z*** M***, bytem ***  

k id ½ a J*** Z***, bytem *** k id ½ s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků ve výši 

392.500,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova. Dodání části pozemku p.č. 270/2 díl "a" v k.ú. 

Vinary u Přerova v majetku statutárního města Přerova není předmětem DPH.  

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3410/91/7/2022 Nájem a pacht nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 3473/50 a p.č. 4946/4, oba v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Dohodu o skončení původní pachtovní a nájemní smlouvy MMPr/SML/1164/2015, 

uzavřenou dne 20.05.2015 mezi statutárním městem Přerovem jak propachtovatelem a 

pronajímatelem a Stavebním bytovým družstvem Přerov jako pachtýřem a nájemcem, kde 

předmětem a účelem pachtu a nájmu je užívání pozemků p.č. 4946/4 a p.č. 3473/50                 

k zahrádkářským účelům a k účelům parkování a příjezdu k nemovitým věcem ve vlastnictví 

nájemce. Dohoda o skončení nabyde účinnosti k 31.8.2022. 

 

2. schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 4964/4 ostatní plocha o výměře 

280 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov jako propachtovatelem a Společenstvím 

vlastníků jednotek domu č.p. 244, 245, 246 v Přerově, ulice Na odpoledni 1, 3, ulice 

Mervartova 6, se sídlem Na Odpoledni 244/1, Přerov I-Město, IČ: 11705221 jako pachtýřem. 

Účelem pachtu bude využití části pozemku k zahrádkářským účelům. Výše pachtovného činí 

840,- Kč/rok. Pacht bude uzavřen na dobu určitou v délce trvání 3 let, s 3 měsíční výpovědní 

dobou. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 4964/4 ostatní plocha o výměře 

423 m2 a pozemku p.č. 3473/50 ostatní plocha o výměře 14 m2, oba v k.ú. Přerov mezi 

statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 

244, 245, 246 v Přerově, ulice Na odpoledni 1, 3, ulice Mervartova 6, se sídlem Na Odpoledni 

244/1, Přerov I-Město, IČ: 11705221 jako nájemcem. Účelem nájmu bude využití pozemků k 

parkování a k příjezdu k nemovitým věcem ve vlastnictví nájemce. Výše nájemného činí 
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21.413,- Kč/rok. Nájem bude uzavřen na dobu určitou v délce trvání 3 let, s 3 měsíční 

výpovědní dobou. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3411/91/7/2022 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 5733/2 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 

5733/2 zast. pl. a nádvoří, zbořeniště o výměře 380 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov 

jako půjčitelem a  spolkem Armáda spásy v České republice, z.s., se sídlem Praha 5-Stodůlky, 

Petržílkova 2565/23, IČ 40613411 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s 

výpovědní dobou 3 měsíce. Účelem výpůjčky bude využití části pozemku pro umístění mobilního 

oplocení a pro provozování aktivit pořádaných azylovým domem a nízkoprahovým zařízení pro děti a 

mládež. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3412/91/7/2022 Zrušení věcného břemene – práva stavby a užívání komunikace pro 

statutární město Přerov na pozemku p.č. 4115, k.ú. Troubky nad 

Bečvou 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zrušení věcného břemene – práva stavby a užívání 

komunikace zřízeného podle listiny – Rozhodnutí Magistrátu města Přerova o zřízení věcného 

břemene ze dne 18.10.2006 ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 4115 orná 

půda v k.ú. Troubky nad Bečvou ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Státnímu 

pozemkovému úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00, IČ: 01312774. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3413/91/7/2022 Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - dodatek č. 21 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova - 

movité věci  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 21 ke zřizovací 

listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov 

I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č. 1  ze dne 

2.11.2009, č. 2 ze dne 9.2.2010,  č. 3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 
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2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 7 ze dne 1.7.2011,  č. 8 ze dne 2.10.2012, č. 9 ze dne 

28.12.2012,  č. 10 ze dne 17.9.2013,  č. 11 ze dne 15.9.2014, č. 12 ze dne 20.4.2015, č. 13 ze 

dne 19.5.2016, č. 14 ze dne 30.8.2016, č. 15 ze dne 22.8.2017, č. 16 ze dne 22.8.2017, č. 17 ze 

dne 23.5.2018, č. 18 ze dne 29.8.2018 a č. 19 ze dne 5.11.2020 a  č. 20 ze dne 15.12.2021, 

kterým se upravuje zřizovací listina tak, že se z majetku svěřeného k hospodaření vyjímají 

movité věci  v  celkové pořizovací  hodnotě 702.946,-Kč dle přílohy ke dni 30.9.2022. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy na movité 

věci v celkové účetní hodnotě 589.539,-Kč dle přílohy situované v objektu Galerie města 

Přerova mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a příspěvkovou organizací Kulturní a 

informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 

45180512 jako obdarovaným, který vlastnické právo k movitých věcem nabyde dnem 

1.10.2022. Ujednáním darovací smlouvy bude stanovení výše podpory malého rozsahu (de 

minimis). 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3414/91/7/2022 Výpůjčka/bezúplatný převod movitých věcí ve/z vlastnictví 

statutárního města Přerov situovaných v nemovitosti kino Hvězda 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení výpůjčky sjednané ve smlouvě o výpůjčce ze dne 

30.8.2016 na movité věci v celkové pořizovací hodnotě 5.333.049,23 Kč dle přílohy situované 

v objektu kino Hvězda uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a 

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

I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512  jako vypůjčitelem, ke dni 30.9.2022. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy na movité 

věci v celkové účetní hodnotě 4.181.564,09 Kč dle přílohy situované v objektu kino Hvězda 

mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační 

služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512 jako 

obdarovaným, který vlastnické právo k movitých věcem nabyde dnem 1.10.2022. Ujednáním 

darovací smlouvy bude stanovení výše podpory malého rozsahu (de minimis). 

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci v celkové účetní hodnotě 3.552.560,- 

Kč dle přílohy situované v objektu kino Hvězda (redigitalizace kina Hvězda) mezi statutárním 

městem Přerov jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města 

Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512  jako vypůjčitelem.  

Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou,  od 1.10.2022 do 31.12.2025. Účelem výpůjčky 

bude využití movitých věcí pro provozování kina Hvězda v Přerově. Ujednáním smlouvy bude 

stanovení výše podpory malého rozsahu (de minimis). 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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3415/91/7/2022 Příkazní smlouva se společností Technické služby města Přerova, s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

Přerov jako příkazcem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem 

Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako  příkazníkem, jejímž obsahem bude závazek 

příkazníka obstarat pro příkazce jeho jménem a na jeho účet bezplatně činnosti směřující k prodeji 

movitých věcí ve vlastnictví příkazce (drtič-mísič ZAGO ECOGREEN 15 SD, prosévací síto 

FLIPSCREEN S 45, aerobní fermentor pro zpracování kuchyňského odpadu BM 1500, drtič 

kuchyňského odpadu D3 a lis na lisování separovaných odpadů (papír, plast) PRESONA SP 5015) 

třetím osobám, zejména nikoli však výlučně, vyvíjet činnosti vedoucí k tomu, aby příkazník mohl v 

budoucnu uzavřít se třetími osobami kupní smlouvy na prodej movitých věcí a jednat jménem 

příkazce s potenciálními zájemci o převod movitých věcí ohledně podmínek převodu, zejména 

ohledně výše kupní ceny. Příkazní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby uzavření kupní 

smlouvy mezi příkazcem jako prodávajícím a třetí osobou jako kupujícím na převod poslední z 

movitých věcí, nejdéle však na dobu 6 měsíců. Součástí příkazní smlouvy bude udělení plné moci 

příkazcem příkazníkovi ke všem právním jednáním, která bude třeba učinit při provádění příkazu. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3416/91/7/2022 Změna výše nájemného za urnová místa 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje návrh změny výše nájemného za urnová místa 

dle důvodové zprávy, 

 

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb uzavírat prostřednictvím Technických 

služeb města Přerova s. r. o. (jako pronajímatelem) nájemní smlouvy na urnová místa dle 

nového předpisu výše nájemného za urnová místa.  

 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 15. 9. 2022 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3417/91/7/2022 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0946/2022 na 

realizaci stavby „Parkoviště ul. Tománkova v Přerově“ 

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

SML/0946/2022 ze dne 27.06.2022 na provedení stavby „Parkoviště ul. Tománkova v Přerově“, se 

zhotovitelem PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice, IČ: 25397087, dle přílohy č. 1. 

 

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

méněprací.  
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Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Parkoviště ul. Tománkova v Přerově“ 

se po započtení víceprací a méněprací snižuje o 53 201,00 Kč bez DPH a cena za plnění se Dodatkem 

č. 1 mění z původní ceny 1 560 037,00 Kč bez DPH, tj. 1 887 644,77 Kč s DPH, sjednané ve smlouvě 

č. SML/0946/2022, na cenu 1 506 836,00 Kč  bez  DPH, tj. 1 823 271,56 Kč s DPH. 

 

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

SML/0946/2022 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem neuvolněného člena 

Rady města Přerova Michala Záchy na základě jeho pověření usnesením Rady města Přerova, č. usn. 

3098/84/6/2022, ze dne 28.04.2022. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3418/91/7/2022 Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV 

Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. 

etapa" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dohody o spolupráci při 

přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu 

"Kanalizace Penčice - 2. etapa" mezi společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem 

Šířava 482/21, Přerov I- Město, 75002, IČ: 47674521 a statutárním městem Přerov ve znění 

dle přílohy č. 1. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit finanční spoluúčast statutárního města 

Přerova na realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu 

"Kanalizace Penčice - 2. etapa" ve výši 25.000.000,- Kč. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit odboru ekonomiky zapracovat do 

rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2023 finanční prostředky ve výši 25.000.000,- Kč 

na dofinancování stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu 

"Kanalizace Penčice - 2. etapa" dle podmínek uvedených v Dohodě o spolupráci při přípravě a 

realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace 

Penčice - 2. etapa". 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3419/91/7/2022 Uzavření nájemní smlouvy – výběrové řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

 

1 schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 (2+1) o ploše 71,09 m2, ploše pro nájem 

66,95 m2, v domě č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 34 v k.ú. 

Přerov, Kratochvílova č.o. 20 s paní R*** Č***, trvale bytem *** za nájemné ve výši        
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75,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

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

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2 neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 (2+1) o ploše 71,09 m2, ploše pro nájem 

66,95 m2, v domě č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 34 v k.ú. 

Přerov, Kratochvílova č.o. 20 s paní M*** O***.  

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

 bez písemné předlohy 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

primátora. 

 

3377/91/4/2022 Rozpočtové opatření č. 15 

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 a závazných 

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2), 

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 3), a to za podmínky schválení novely nařízení vlády č. 

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3378/91/4/2022 Rozpočtové opatření č. 15 - dodatek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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3379/91/4/2022 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na 

rok 2023 včetně harmonogramu jeho zpracování 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města 

Přerova na rok 2023 včetně harmonogramu jeho zpracování. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3380/91/4/2022 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 

2022 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí rozbory hospodaření statutárního města Přerova za 

I. pololetí roku 2022. 

 

          Celkové příjmy (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města 

Přerova za I. pololetí byly plněny ve výši 658 230 324,22 Kč, tj. na 63,6 % upraveného rozpočtu. 

          Celkové výdaje (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města 

Přerova za I. pololetí byly čerpány ve výši 517 651 686,66 Kč, tj. na 24,3 % upraveného rozpočtu. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3381/91/4/2022 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0282/2021 na 

poskytnutí služeb přijímání platebních karet a pronájmu platebních 

terminálů 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

SML/0282/2021 ze dne 08.04.2021 na poskytnutí služeb přijímání platebních karet a pronájmu 

platebních terminálů, s poskytovatelem Global Payments, s. r. o., V olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 

Praha 10, IČ 04235452, dle přílohy č. 1, 

 

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu původního předmětu plnění spočívající v navýšení objemu 

služeb spojených s přijímáním platebních karet a prováděním platebních transakcí za 1 rok a zvýšení 

počtu platebních terminálů (dále také i vícepráce).  

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Poskytování služeb přijímání 

platebních karet a pronájmu platebních terminálů“ se po započtení víceprací zvyšuje o 43 200 Kč za 1 

rok a cena za plnění za 1 rok se tak Dodatkem č. 1 mění z původní ceny 144 000 Kč/rok sjednané ve 

smlouvě č. SML/0282/2021, na cenu 187 200 Kč/rok. 

 

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

přijímání platebních karet a pronájmu platebních terminálů č. SML/0282/2021 mezi objednatelem a 
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zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hany Mazochové na základě 

jejího pověření usnesením Rady města Přerova, usnesením č. 1820/49/6/2020, ze dne 05.11.2020. 

 

 Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3382/91/4/2022 Smlouva o používání KB eTradingu  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o používání KB eTradingu mezi 

statutárním městem Přerov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969,        

PSČ 114 07, IČ 45317054, dle přílohy materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

3383/91/5/2022 Územní integrované řešení Přerov (ÚIŘ Přerov)  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje seznam strategických projektů územního integrovaného řešení Přerov (ÚIŘ Přerov) 

na období 2021-2027  dle důvodové zprávy, 

 

2. souhlasí se zveřejněním na webových stránkách ITI Olomoucké aglomerace. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

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

primátora. 

 

 

3384/91/6/2022 „TGM 16 - Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově“ – zpráva o 

stavu plnění ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace, výkon 

inženýrské činnosti a autorského dozoru 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o stavu plnění ke smlouvě na vytvoření 

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

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

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

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

  

Hlasování: 9 pro, 2 se zdrželi (Mgr. Kouba, p. Zácha) 

 

 

3385/91/6/2022 Veřejná zakázka „Obměna datových úložišť“ – schválení záměru 

zadat veřejnou zakázku 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Obměna datových úložišť“, dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil) 

 

 

3386/91/6/2022 Veřejná zakázka „Retence dešťových vod na Městském hřbitově          

v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, úprava 

rozpočtu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku na 

stavební práce s názvem „Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově“, dle 

důvodové zprávy, 

 

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 
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PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  1211 210  Příjem z daně z přidané hodnoty 341 000,0* + 3 000,0 344 000,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3632 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210612– Retence 

dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově) 

7 000,0 + 3 000,0 10 000,0 

 

 

Rada města Přerova po projednání rozhodla o stažení materiálu Veřejná zakázka „Retence 

dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, 

úprava rozpočtu. 

 

 

Na základě diskuse podal primátor Ing. Měřínský protinávrh na stažení projednání tohoto materiálu. 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského:  
7 pro – Ing. Měřínský, Ing. Vrána, p. Zácha, Ing. Dostal, Mgr. Galová, Ing. Střelec, Mgr. Hýzl 

3 proti – Ing. Mazochová, Mgr. Kouba, Mgr. Navařík, Ph.D. 

1 nepřítomen - Ing. Navrátil 

 

 

3387/91/6/2022 Veřejná zakázka „2022 - Nákup notebooků a dokovacích stanic dle 

specifikace“– rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení a dalších 

zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu č. N006/22/V00016378 na dodávky s 

názvem „2022 - Nákup notebooků a dokovacích stanic dle specifikace“, 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, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „2022 -

Nákup notebooků a dokovacích stanic dle specifikace“ je účastník výběrového řízení č. 1 M 

Computers s.r.o., Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno-Líšeň, IČ: 26042029, jehož nabídka splnila 

stanovené zadávací podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a 

vybraným dodavatelem M Computers s.r.o., Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno-Líšeň, IČ: 

26042029, jako prodávajícím. 

 

Cena za plnění bude činit: 1 541 500,00 Kč bez DPH, tj. 1 865 215,00 Kč včetně 21% DPH. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Navrátil, Mgr. Kouba) 
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3388/91/6/2022 Veřejná zakázka „Náhrada informačního systému Sociální agenda“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Náhrada 

informačního systému Sociální agenda“ dle příloh č. 1 - 3, 

 

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

„Náhrada informačního systému Sociální agenda“, postupem dle ustanovení § 31 zákona č. 

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

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

rozsahu statutárním městem Přerov (dále jen VP), ve znění VP č. 5/2018 a VP č. 13/2019, 

 

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

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

 

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

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

  
p.č. Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 

  
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** *** *** *** 

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Navrátil, Mgr. Kouba) 

 

 

 

 

 

 

Z jednání Rady města se omluvil p. Zácha, bylo přítomno 10 radních. 
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3389/91/6/2022 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 

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

zadávacího řízení, schválení zadávacích podmínek a zahájení 

opakovaného zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání 

nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zpracování 

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

vybraný účastník odstoupil z výběrového řízení, 

 

2. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Zpracování 

projektové dokumentace s názvem „Cyklostezka Šířava – Svisle a R. Stokláskové“ dle příloh 

č. 1 - 3, 

 

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

služby „Zpracování projektové dokumentace s názvem „Cyklostezka Šířava – Svisle a R. 

Stokláskové“, postupem dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016 Zásady 

postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov 

(dále jen VP), ve znění VP č. 5/2018 a VP č. 13/2019, 

 

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

 

 p.č. Obchodní společnosti, sídlo  IČ 

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

 

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

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

   
p.č. Člen komise  Organizace Náhradník  Organizace 
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
M*** *** *** *** 

 

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

zakázce podle bodu 2 tohoto usnesení, 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: 10 pro, 1 omluven (p. Zácha) 
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3390/91/6/2022 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0584/2022 na 

realizaci stavby „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

SML/0584/2022 ze dne 25.4.2022 na provedení stavby „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - 

Hranická“, se zhotovitelem „Společnost pro propojení cyklostezek Velká Dlážka – Hranická“ (vedoucí 

společník: STAVBY SR group s.r.o., Pančava 128, Příluky, 760 01 Zlín, IČ: 09224289, společník č. 1: 

GASMONT PŘEROV s.r.o., nábř. Dr. Edvarda Beneše 3400/19, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 

25891014, společník č. 2: REMAT PLUS Zlín, s.r.o., Zlín, Pančava 128, PSČ 76001, IČ: 25304259), 

dle přílohy č. 2,  

 

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

méněprací.  

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - 

Hranická“ se po započtení víceprací a méněprací snižuje o 125 449,70 Kč bez DPH a cena za plnění se 

Dodatkem č. 1 mění z původní ceny 12 790 000,00 Kč bez DPH, tj. 15 475 900,00 Kč s DPH, 

sjednané ve smlouvě č. SML/0584/2022, na cenu 12 664 550,30 Kč bez DPH, tj. 15 324 105,86 Kč s 

DPH. 

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

SML/0584/2022 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně 

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

2801/76/6/2021, ze dne 9. prosince 2021. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

3391/91/6/2022 Schválení Dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. SML/0937/2022 na 

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

část konektivita“   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. 

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

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

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

 

Předmětem Dodatku č. 2 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace víceprací a 

méněprací) dle důvodové zprávy, a prodloužení termínu předání díla, který z důvodu, který vzhledem 

ke svému charakteru zapříčinil zastavení dodávek a souvisejících stavebních prací, a znemožnil tak 

dodržení termínu dokončení realizace díla do 25. 8. 2022. 

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy ve znění Dodatku č. 1 na veřejnou zakázku „Modernizace ZŠ 

Přerov, Trávník 27 (ITI) - část konektivita“ se po započtení víceprací         zvyšuje o 33 936,- Kč bez 

DPH. Cena za plnění se Dodatkem č. 2 mění z ceny 9 939 907,47 Kč bez DPH na cenu 9 973 843,47 

Kč bez DPH, tj. 12 068 350,60 Kč včetně DPH. 
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Jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. 

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

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

náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Zácha), 1 nepřítomen (Ing. Měřínský) 

 

 

3392/91/6/2022 Veřejná zakázka „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-

zimní stadion“ – schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/1655/2021 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. SML/1655/2021 ze dne 13. 12. 2021 

mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a obchodní společností PTÁČEK – 

pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín, IČ: 25896873, jako zhotovitelem dle 

přílohy č.2, za podmínky schválení finančního krytí. 

 

Předmětem Dodatku č. 3 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace 

méněprací a víceprací) dle důvodové zprávy. 

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy hygienických 

zařízení a šaten-zimní stadion“ se po započtení méněprací a víceprací zvyšuje o 1 215 203,49 

Kč bez DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 3 mění z ceny 21 905 631,64 Kč bez DPH na 

cenu 23 120 835,13 Kč bez DPH, tj. 27 976 210,51 Kč včetně DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 

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

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

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

 

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

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  1211 210 Příjem z daně z přidané hodnoty 344 000,0* + 2 000,0 346 000,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3412 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210662 

 – Stavební úpravy hygienických zařízení a 

šaten, zimní stadion) 

26 700,0 + 2 000,0 28 700,0 

 

 

Hlasování: 7 pro, 2 se zdrželi (Ing. Měřínský, Ing. Dostal), 1 omluven (p. Zácha), 1 nepřítomen     

(Ing. Střelec) 
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3393/91/6/2022 „Poradenství v oblasti energetických úspor metodou EPC – Přerov“ – 

smlouva o poskytování poradenství z programu ELENA 

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, 

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se 

zaručeným výsledkem (EPC) mezi Národní rozvojovou bankou a.s., se sídlem Jeruzalémská 

964/4, 110 00 Praha 1, IČO: 44848943, jako bankou, a Statutárním městem Přerov, jako 

klientem, dle důvodové zprávy. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o poskytování poradenství 

mezi bankou a klientem bude realizováno podpisem Ing. Petra Měřínského, primátora. 

 

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. Mazochová), 1 omluven (p. Zácha), 1 nepřítomen (Ing. Střelec) 

 

 

 
 

8. VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ A a B PRO ROK 2023 

 

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

 

 

3420/91/8/2022 Vyhlášení dotačních programů A a B pro rok 2023 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené 

dotační programy ve znění dle přílohy Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 

2023 takto: 

 

 Dotační program A na podporu oblasti kultury pro rok 2023 s tím, že předpokládaný 

objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2023 na podporu účelu stanoveného 

v tomto dotačním programu činí 1 798 000 Kč, 

 

 Dotační program A na podporu oblasti sportu pro rok 2023 s tím, že předpokládaný 

objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2023 na podporu účelu stanoveného 

v tomto dotačním programu činí 12 500 000 Kč,  
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 Dotační program A na podporu oblasti volného času pro rok 2023 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2023 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 384 600 Kč,  

 

 Dotační program A na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2023 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2023 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 4 091 600 Kč, 

 

 Dotační program B na podporu oblasti kultury, sportu, volného času, sociální a 

zdravotní pro rok 2023 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v 

rozpočtu roku 2023 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 416 800 

Kč. 

 

 

 VARIANTA  II. 

 

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

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

uvedené dotační programy ve znění dle přílohy Dotační programy statutárního města Přerova 

pro rok 2023 s navýšením finančních prostředků o 10 % v Dotačním programu A v oblasti 

sportu, volného času a sociální a zdravotní a v Dotačním programu B ve všech oblastech, za 

podmínky schváleného finančního krytí, takto: 

 

 Dotační program A na podporu oblasti kultury pro rok 2023 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2023 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 1 798 000 Kč, 

 

 Dotační program A na podporu oblasti sportu pro rok 2023 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2023 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 13 750 000 Kč,  

 

 Dotační program A na podporu oblasti volného času pro rok 2023 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2023 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 423 060 Kč,  

 

 Dotační program A na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2023 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2023 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 4 500 760 Kč, 

 

 Dotační program B na podporu oblasti kultury, sportu, volného času, sociální a 

zdravotní pro rok 2023 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v 

rozpočtu roku 2023 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 458 480 

Kč. 

 

 

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyzvat žadatele k předložení žádosti dle 

přílohy Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2023 za těchto podmínek: 

 

Dotační program A 

 žádosti budou podávány v termínu od 10. 10. 2022 do 17. 10. 2022, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 7. 9. 2022 v Městském informačním centru 

na nám. TGM a na pracovištích: 
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 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

Smetanova 7), 750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v 

oblasti sociální a zdravotní. 

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města 

www.prerov.eu.  

 

Dotační program B 

 žádosti budou podávány v termínu od 1. 1. 2023 do 15. 9. 2023, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   

 tiskopisy bude možné vyzvednout od 1. 1. 2023 na pracovišti: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

Smetanova 7), 750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v 

oblasti sociální a zdravotní. 

Tiskopisy budou rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu. 

 

 

Navrhovatel Mgr. Kouba doporučil variantu II. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Mazochová), 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

 
 

9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

3421/91/9/2022 Souhlas zřizovatele se zapojením škol do výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ z 

Operačního programu Jan Amos Komenský   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s realizací projektů v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský a výzvy 

Šablony pro ZŠ a MŠ I – podpora zjednodušených projektů vyhlášených Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky těchto mateřských a základních škol: 

 

 Mateřská škola Píšťalka Přerov, Máchova 8, 

 Mateřská škola Přerov, Optiky 14, 

 Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19, 

 Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23, 

 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, 

 Základní škola Přerov, U tenisu 4, 

 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1. 
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2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem souhlasu zřizovatele školy se 

zapojením do projektů dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

3422/91/9/2022 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – změna podmínek sportovní 

zaměření    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pravidel a rozsahu financování nákladů učitele tělesné výchovy (s osvědčením nejméně II. třídy 

trenéra příslušné specializace) pro období 9/2022 – 8/2023, příspěvkové organizace Základní škola 

Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U tenisu 4, dle důvodové 

zprávy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

3423/91/9/2022 Základní škola Přerov, Trávník 27 – předání skladu zahradního 

nářadí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého majetku uzavřeného dne 

01.03.2002 mezi statutárním městem Přerov a Základní školou Přerov, Trávník 27, jehož předmětem 

je předání stavby č. p. 3565 skladu zahradního nářadí a techniky stojícího na parcele p.č. 2883/92, 

zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Přerov. Dodatek č. 4 je přílohou důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Zácha), 1 nepřítomen (Ing. Mazochová) 

 

3424/91/9/2022 Přijetí peněžitých darů účelově určených do vlastnictví příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitých darů účelově určených do vlastnictví 

příspěvkových organizací Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, 

Hranická 14 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. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Zácha), 1 nepřítomen (Ing. Mazochová) 
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3425/91/9/2022 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní 

rok 2022/2023 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

60.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Přerov, jako poskytovatelem a školskou právnickou osobou Církevní mateřská škola                

v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, jako příjemcem, na provozní 

náklady Církevní mateřské školy v Přerově a jejího zařízení školního stravování, typu školní 

jídelna – výdejna, v rozsahu dle důvodové zprávy a realizované v období od 1. 9. 2022           

do 31. 8. 2023.  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytování školního stravování 

dětem zapsaným do Církevní mateřské školy v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, 

Palackého 2833/17a, v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerovem 

za stejných podmínek jako dětem mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem 

dle důvodové zprávy na dobu určitou od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Zácha), 1 nepřítomen (Ing. Mazochová) 

 

 

3426/91/9/2022 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I a Český svaz 

včelařů, z.s., základní organizace Přerov II – žádosti o poskytnutí 

peněžitých darů  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerovem, jako dárcem a subjektem Český svaz včelařů, z.s., základní 

organizace Přerov I, IČ: 61986321, se sídlem Náves 202/41, 750 02 Bochoř, jako 

obdarovaným, jejímž předmětem je nákup technických pomůcek na chytání rojů, nákup 

protivarroázních léčiv, nákup nového agregátu motoru, kompresoru a aerosolového vyvíječe 

na podzimní léčení včelstev, včetně nutného příslušenství, zařízení na zpracování včelích 

produktů, úhrada nákladů na školení pro obsluhy vyvíječe a nákladů na zvyšování odbornosti 

členské základny, vše pod podmínkou zajištění finančního krytí, 

 

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

závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 1381 230 Příjem z daně z hazardních her s 

výjimkou dílčí daně z technických her 

3 520,0 + 20,0 3 540,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3429 610 Ostatní zájmová činnost a rekreace 

(individuální dotace, dary) 

5,0 + 20,0 25,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 548,9 * + 20,0 40 568,9 * 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerovem, jako dárcem a subjektem Český svaz včelařů, z.s., základní 

organizace Přerov II, IČ: 62350285, se sídlem Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní 

Moštěnice, jako obdarovaným, jejímž předmětem je chovatelská činnost a spolupráce mezi 

včelaři, léčebné zákroky, nákup a distribuce léčiv, rozbory vzorků z včelstev, pomoc při 

eradikaci vyhlášených pásem vážných nákaz včelstev, pomoc při kočování včelstev, 

spolupráce s výzkumnými organizacemi ČSV, zajištění včelařských potřeb, odborná příprava 

členů spolku, přednášková a osvětová činnost, vše pod podmínkou zajištění finančního 

krytí, 

 

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

závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 1381 230 Příjem z daně z hazadních her s 

výjimkou dílčí daně z technických her 

3 540,0 * + 20,0 3 560,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3429 610 Ostatní zájmová činnost a rekreace 

(individuální dotace, dary) 

25,0 + 20,0 45,0 

* počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační progarmy, ostaní dotace a dary 40 568,9 * + 20,0 40 588,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

5. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem obou darovacích smluv o 

poskytnutí peněžitého daru dle bodu 1. a 3. tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Zácha) 
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3427/91/9/2022 Žádost o poskytnutí daru RK KAFKI PŘEROV 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000 Kč na účast týmu malé kopané RK 

KAFKI PŘEROV na Evropském šampionátu v Maďarsku ve dnech 15. – 18. 9. 2022 a 

uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem a panem 

Rudolfem Polou, rok narození 1978, bytem v Přerově, jako obdarovaným, pod podmínkou 

zajištěného finančního krytí. 

 

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

závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 1381 230 Příjem z daně z hazardních her s 

výjimkou dílčí daně z technických her 

3 500,0 + 20,0 3 520,0 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace, dary) 

495,0 + 20,0 515,0 

 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 528,9 + 20,0 40 548,9 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem darovací smlouvy o poskytnutí 

peněžitého daru dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

3428/91/9/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Sport 

Management s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

300 000 Kč společnosti Sport Management s.r.o., IČ: 61944068, U Tenisu 16, Přerov I-Město, 

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

městem Přerov a žadatelem na částečnou úhradu nákladů organizace Mistrovství Evropy 

juniorů a juniorek do 16 let v tenise, a to pod podmínkou schválení rozpočtového opatření. 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

 

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

závazných ukazatelů: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 1381 230 Příjem z daně z hazardních her s 

výjimkou dílčí daně z technických her 

3 560,0 * + 300,0 3 860,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace, dary) 

515,0 * + 300,0 815,0 

* počáteční stav navyzuje na jiný návrh 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostaní dotace a dary 40 588,9 * + 300,0 40 888,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí individuální dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Zácha) 

 

3429/91/9/2022 Úprava platu ředitelky    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 09. 2022 úpravu výše příplatku          

za vedení paní Ludmile Jakubcové, ředitelce Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23 v rozsahu dle 

důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Zácha) 

 

3430/91/9/2022 Úprava platu ředitelky     

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 9. 2022 úpravu platového tarifu a 

příplatku za vedení ředitelky zařízení školního stravování, zřízeného statutárním městem Přerovem, 

dle vládou připravovaného nařízení vlády, kterým se změní nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,                   

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,      

v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě a za předpokladu zveřejnění novely dotčeného nařízení vlády 

ve Sbírce zákonů České republiky. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Zácha) 
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3431/91/9/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – TJ 

SPARTAK PŘEROV, spolek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

20 000 Kč subjektu TJ SPARTAK PŘEROV, spolek, IČ: 00534935, Bezručova 770/4, Přerov 

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

statutárním městem Přerov a žadatelem na částečnou úhradu nákladů na účast družstva žen na 

Evropském poháru v kuželkách v Rumunsku, konaném ve dnech 3. – 8. 10. 2022, a to pod 

podmínkou schválení rozpočtového opatření. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

 

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

závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 1381 230 Příjem z daně z hazardních her s 

výjimkou dílčí daně z technických her 

3 860,0 * + 20,0 3 880,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální dotace, 

dary) 

815,0 * + 20,0 835,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostaní dotace a dary 40 888,9 * + 20,0 40 908,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

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

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

3432/91/9/2022 Svobodná škola Přerov – základní škola, s.r.o. – podmínky školního 

stravování 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

poskytování školního stravování dětem zapsaným do Svobodné školy Přerov – základní škola, 



37 

 

s.r.o., IČ: 14047357, se sídlem nám. T. G. Masaryka 225/14, Přerov I-Město, v zařízeních školního 

stravování zřízených statutárním městem Přerovem za stejných podmínek jako dětem základních škol 

zřízených statutárním městem Přerovem, a to v souladu se schválenou Koncepcí rozvoje školství 

statutárního města Přerova na období 2019 – 2024 a pod podmínkou zápisu uvedené školy do 

školského rejstříku. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 
 

10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

3433/91/10/2022 Novelizace vnitřních předpisů  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vydává Vnitřní předpis č. XX/2022, kterým se mění vnitřní předpis č. 3/2016, vydaný Radou 

města Přerova, o hospodaření s obecními byty, ve znění vnitřního předpisu č. 14/2017 

vydaného Radou města Přerova, ve znění vnitřního předpisu č. 6/2021 vydaného Radou města 

Přerova, dle přílohy č. 1. Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022. 

2. vydává Vnitřní předpis č. XX/2022, kterým se mění vnitřní přepis č. 6/2012 metodický pokyn 

k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domech zvláštního určení –             

v domech s pečovatelskou službou, ve znění vnitřního předpisu č. 4/2013, vnitřního předpisu 

č. 5/2014, ve znění vnitřního předpisu č. 4/2016, ve znění vnitřního předpisu č. 12/2016 ve 

znění vnitřního předpisu č. 15/2017, dle přílohy č. 2. Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem            

1. 9. 2022. 

 

3. vydává Vnitřní předpis č. XX/2022, kterým se mění vnitřní předpis č. 21/2012 vydaný Radou 

města Přerova  - metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení 

zvlášť upravených pro bydlení zdravotně postižených osob, ve znění vnitřního předpisu 

5/2016, ve znění vnitřního předpisu č. 16/2017, dle přílohy č. 3. Vnitřní předpis nabývá 

účinnosti dnem 1. 9. 2022. 

 

4. vydává Vnitřní předpis č. XX/2022, metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv               

ke startovacím bytům, dle přílohy č. 4. Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

3434/91/10/2022 Dotace na podporu zdravotních služeb v roce 2022 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč 

z Dotačního programu na podporu zdravotních služeb v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem 

dotace,  

a subjektem MUDr. Ladislav Štěpánek, IČ 14250225, se sídlem Na Odpoledni 1042/19,      

750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na pořízení vybavení ordinace, nájemné ordinace a na 

pořízení přístrojového vybavení ordinace v roce 2022. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu na podporu zdravotních 

služeb v roce 2022. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit 1. náměstka primátora Mgr. Petra 

Koubu k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 usnesení, k jeho uzavření a podpisu. 

 

3. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemcem dotace z Dotačního programu 

na podporu zdravotních služeb v roce 2022 v souladu s podmínkami stanovenými                   

ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Zácha), 1 nepřítomen (Mgr. Galová) 

 

 

3435/91/10/2022 Individuální dotace na podporu zdravotních služeb v roce 2022 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a subjektem MUDr. Denisa Vitásková s. r. o.,    

IČ 09698442, se sídlem U Výstaviště 182/8, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na 

pořízení přístrojového vybavení ordinace praktického lékaře v roce 2022. Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu na 

podporu zdravotních služeb v roce 2022. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit 1. náměstka primátora Mgr. Petra 

Koubu k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 usnesení, k jeho uzavření a podpisu. 

 

3. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemcem dotace z Dotačního programu 

na podporu zdravotních služeb v roce 2022 v souladu s podmínkami stanovenými                   

ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. 

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3512 620 Stomatologická péče 

 

200,0 - 200,0 0 

3511 620 Všeobecná ambulantní péče 

 

0 + 200,0 200,0 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Zácha) 



39 

 

 

3436/91/10/2022 Využití montessori pedagogiky pro zlepšení připravenosti a 

samostatnosti dítěte – dotace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, 

jako poskytovatelem dotace, a subjektem AJORODINKA mateřská škola, o.p.s., IČ 

25990425, se sídlem Želatovská 2617/12, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na realizaci 

projektu „Využití Montessori pedagogiky pro zlepšení připravenosti a samostatnosti dítěte“. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit 1. náměstka primátora Mgr. Petra 

Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační program B 

 

353,8 -55,0 298,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

2,0 +55,0 57,0 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

3437/91/10/2022 Pořízení kamerového systému v bytovém domě se sociálním bydlením 

na ulici Jungmannova 1312 v Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč 

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

jako poskytovatelem dotace, a subjektem Centrum moudré šance, spolek,  

IČ 03815951, se sídlem Husova 691/16, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na realizaci 

projektu „Pořízení kamerového systému v bytovém domě se sociálním bydlením na ulici 

Jungmannova 1312 v Přerově“. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 

pověřit 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační program B 

 

298,8 * -150,0 148,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

57,0* +150,0 207,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

3438/91/10/2022 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 41 (1+0), o ploše 

36,41 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k 

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

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní *** za nájemné ve výši 1 499,- Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 

dle přílohy č. 1, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 5 (1+0), o ploše 

29,33 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k 

části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k. ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem *** za nájemné ve výši 1 208,- 

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

předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného 

budou nájemci hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 32 (1+1), o ploše 

43,53 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č.p. 404, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k.ú Přerov, Tyršova, č.o.68 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem *** za nájemné ve výši 1 793,- Kč/měsíc 

(nájem bez zřizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zřizovací předměty dle 

přílohy č. 3, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného budou 

nájemci hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 56 (1+0), o ploše 

25,52 m2 , v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č.p. 748, příslušnému 

k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník č.o.1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní *** za nájemné ve výši 1 051,- Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 

dle přílohy č. 4, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 (1+2), o ploše 66,92 m2 , v domě 

č.p. 741, příslušnému k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 915, v k. ú. Přerov, 

Husova, č.o.9 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní *** za nájemné ve výši 



41 

 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

 

 
 

11. RŮZNÉ 

 

3439/91/11/2022 Obecně závazná vyhláška č..../2022, kterou se zrušují některé obecně 

závazné vyhlášky statutárního města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 

závaznou vyhlášku č. .../2022, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Přerova, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

3440/91/11/2022 Cloudové služby Microsoft M365 Enterprise 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nákup služeb Microsoft 365 Enterprise formou minitendru organizovaného MV ČR 

na základě smlouvy o centralizovaném zadávání k produktům Microsoft, uzavřené mezi SMP 

a MV ČR dne 14.9.2018 pod č. MV-57731/OKB-2018 (SML1218/2018), 

 

2. pověřuje zajištěním související administrativy veřejné zakázky Mgr. Petra Karolu, vedoucího 

Odboru vnitřní správy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Zácha) 
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INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

 bez připomínek 

 

 

13. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 91. schůzi Rady města Přerova konanou dne 25. srpna 2022     

v 11:30 hodin. 

 

 

V Přerově dne 25. 8. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Lada Galová 

členka Rady města Přerova 

 


