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USNESENÍ z 92. schůze Rady města Přerova konané dne 8. září 2022 

 

3441/92/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 92. schůze Rady města 

Přerova konané dne 8. září 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 92. schůze Rady města Přerova konané dne 8. září 2022,  

 

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala ověřovatelem usnesení a zápisu 92. schůze Rady města 

Přerova.  

 

 

3442/92/3/2022 Příprava inventarizace majetku a závazků za rok 2022 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přípravu inventarizace majetku a závazků statutárního 

města Přerov za rok 2022 včetně plánu a instrukcí k jejímu provedení.  

 

3443/92/4/2022 Rozpočtové opatření č. 16 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2).  

 

 

3444/92/6/2022 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace na 

modernizaci školního hřiště“ - schválení zadávacích podmínek a 

zahájení výběrového řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby rozdělené na části 

s názvem „Zpracování projektové dokumentace na modernizaci školního hřiště“ dle příloh č. 1 

a 2 za podmínky finančního krytí,  

 

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

„Zpracování projektové dokumentace na modernizaci školního hřiště“, rozdělenou na části, v 

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

Vnitřního předpisu č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu statutárním městem Přerov, ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 a č. 13/2019 za 

podmínky finančního krytí,  

 

3. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 
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P.č. Obchodní společnost/podnikatel, 

sídlo 
IČ 

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

 

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

Vnitřního předpisu č. 13/2019, komisi pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

ve složení: 

  
Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
*** *** *** *** 
*** *** *** *** 
*** *** *** *** 
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,  

 

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

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

uzavření a jeho podpisu.  

 

 

3445/92/6/2022 Veřejná zakázka „Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ - 

rozhodnutí o vyloučení účastníka, výběru dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

veřejné zakázky rozdělené na části „Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ 

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

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

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

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

 

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

ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ - část I.: Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém 

bydlení v bytovém domě nám. Fr. Rasche 3 je účastník zadávacího řízení společnost IMJ 

stavby s.r.o., Svisle 2198/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 01966146, jehož nabídka 

byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje 

stanovené zadávací podmínky,  

 

3. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „Rozšíření 

ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ - část II.: Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém 

bydlení v bytovém domě Jižní čtvrť II/5 je účastník zadávacího řízení společnost IMJ stavby 

s.r.o., Svisle 2198/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 01966146, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje 

stanovené zadávací podmínky,  
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4. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „Rozšíření 

ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ - část III.: Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém 

bydlení v bytovém domě Jižní čtvrť II/13 je účastník zadávacího řízení společnost IMJ stavby 

s.r.o., Svisle 2198/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 01966146, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje 

stanovené zadávací podmínky,  

 

5. vylučuje z výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém 

bydlení“ - část IV.: Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení v bytovém domě Gen. 

Štefánika 6 účastníka č. 1 IMJ stavby s.r.o., Svisle 2198/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

IČ: 01966146, z důvodu § 48 odst. 2 písm. b) zákona, tj. neobjasnění nebo nedoplnění údajů, 

dokladů, vzorků nebo modelů předložených účastníkem zadávacího řízení na základě žádosti 

podle § 46 zákona,  

 

6. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „Rozšíření 

ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ - část IV.: Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém 

bydlení v bytovém domě Gen. Štefánika 6 je účastník zadávacího řízení společnost ZJS - 

Realizace staveb s.r.o., Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO: 28611942, 

jehož nabídka byla vyhodnocena jako v pořadí druhá ekonomicky nejvýhodnější nabídka a je 

současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky,  

 

7. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 

společností IMJ stavby s.r.o., Svisle 2198/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 01966146, 

jako zhotovitelem veřejné zakázky „Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ - část 

I.: Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení v bytovém domě nám. Fr. Rasche 3. 

  

Cena za plnění bude činit: 2 400 018,50 bez DPH, tj. 2 760 021,28 Kč včetně 15 % DPH.  

 

8. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 

společností IMJ stavby s.r.o., Svisle 2198/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 01966146, 

jako zhotovitelem veřejné zakázky „Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ - část 

II.: Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení v bytovém domě Jižní čtvrť II/5. 

  

Cena za plnění bude činit: 1.255.003,26 bez DPH, tj. 1 443 253,75 Kč včetně 15 % DPH.  

 

9. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 

společností IMJ stavby s.r.o., Svisle 2198/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 01966146, 

jako zhotovitelem veřejné zakázky „Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ - část 

III.: Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení v bytovém domě Jižní čtvrť II/13. 

  

Cena za plnění bude činit: 1 018 054,19 bez DPH, tj. 1 170 762,32 Kč včetně 15 % DPH.  

 

10. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 

společností ZJS - Realizace staveb s.r.o., Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, IČO: 28611942, jako zhotovitelem veřejné zakázky „Rozšíření ubytovací kapacity v 

nouzovém bydlení“ - část IV.: Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení v bytovém 

domě Gen. Štefánika 6. 

Cena za plnění bude činit: 617 908,65 bez DPH, tj. 710 594,95 Kč včetně 15 % DPH. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smluv o dílo mezi objednatelem a 

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

jejího pověření 89. Rady města Přerova, usnesení č. 33315/89/6/2022 ze dne 14. července 

2022.  
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3446/92/6/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku v ulici Vinařská v MČ 

Vinary“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a výsledky posouzení splnění podmínek účasti 

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/22/V00015909 na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníku v ulici Vinařská v 

MČ Vinary“, které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem 

podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 „Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu statutárním městem Přerov“ ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 a 

Vnitřního předpisu č. 13/2019, a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto 

úkonů,  

 

2. rozhodla o výběru dodavatele GALVA TRANS, s.r.o., Na trávníku 414, 796 07 Držovice, IČ: 

29195446, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového řízení, jehož 

nabídka byla podle výsledku hodnocení nabídek vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější,  

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem GALVA TRANS, s.r.o., Na trávníku 414, 796 07 

Držovice, IČ: 29195446, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

  

Cena za plnění bude činit 1 298 765,00 Kč bez DPH, tj. 1 571 506,00 Kč s DPH. 

  

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

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

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

výběrovém řízení. 

  

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a 

vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 88. schůze 

Rady města Přerova konané dne 30. června 2022, usnesení č. 3272/88/6/2022, pověřena Ing. 

Hana Mazochová, náměstkyně primátora.  

 

 

3447/92/6/2022 Veřejná zakázka „Obměna datových úložišť“ - schválení zadávacích 

podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro 

posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Obměna datových 

úložišť“ v obsahu dle příloh č. 1 – 2. Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 

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

zadávacím řízení, v souladu s § 26 zákona, v podlimitním režimu podle části třetí zákona v 

rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 3 písm. a) a § 52 písm. a), postupem podle 

§ 53 a souvisejících částí zákona,  
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2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na dodávky „Obměna 

datových úložišť“, postupem dle ustanovení § 53 zákona, tj. uveřejněním výzvy k podání 

nabídek na profilu zadavatele podle § 214 zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky 

neomezený počet dodavatelů,  

 

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

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

 

4. schvaluje dle § 42 odst. 1 zákona komisi pro 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 podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Zadávací dokumentace, Rozhodnutí o 

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

zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů.  

 

 

3448/92/6/2022 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol v 

Přerově“ – zrušení výběrového řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu N006/22/V00018083 na služby s 

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

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

 

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

zajistit přípravu a realizaci opakovaného výběrového řízení na služby s názvem: Zpracování 

projektové dokumentace s názvem „Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních 

škol v Přerově“.  

 

3449/92/6/2022 Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na akci 

„Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/01529/ODSH/DSM 

uzavřené dne 22. 7. 2021 mezi Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 
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00 Olomouc, IČ 60609460, zastoupeným Michalem Záchou, DiS., náměstkem hejtmana na 

základě pověření hejtmana ze dne 30. 10. 2020, a Statutárním městem Přerov, se sídlem 

Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, zastoupeným Ing. Petrem Měřínským, 

primátorem na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 4/1/4/2018 ze dne 5. 11. 

2018.  

 

2. schvaluje přijetí dotace ve výši 2.448.335,00 Kč za účelem částečné úhrady výdajů na akci 

"Propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická"  

 

 

3450/92/6/2022 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0769/2022 na 

realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních 

zařízení ZŠ Přerov, Želatovská 8“  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0769/2022 ze dne 20. 5. 2022 na 

provedení stavby „Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení ZŠ Přerov, Želatovská 8“, 

se zhotovitelem KERAMO D – Dohorák s.r.o., se sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasice, IČ: 

27716104, dle přílohy č. 2, za podmínky finančního krytí. 

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

a méněprací) dle důvodové zprávy.  

  

Hodnota původního závazku ze smlouvy ze dne 20. 5. 2022 na veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení ZŠ Přerov, Želatovská 8“ se po započtení 

změny zvyšuje o 512 583,57 Kč bez DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny 17 

448 451,26 Kč bez DPH na cenu 17 961 034,83 Kč bez DPH, tj. 21 732 852,14 Kč včetně 

DPH. 

  

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

dílo č. SML/0769/2022 mezi objednatelem a zhotovitelem, jeho uzavření a jeho podpis 

provede, na základě usnesení Rady města Přerova 78. Rady města Přerova č. usnesení 

2881/78/6/2022, ze dne 27. 1. 2022, náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová.  

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

  
2219 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210258 

– Cyklostezka a chodník Velká 

Dlážka, 2. část) 

2 300,0 - 426,0 1 874,0 

3745 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210415 

– Revitalizace rybníků v Předmostí 

- I. etapa (dotace) 

7 990,5 - 264,0 7 726,5 

5512 024 024 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0240659 

– Garáž pro vozidlo SDH, úřadovna 

Kozlovice) 

1 364,4 - 200,0 1 164,4 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210701 

– Rekonstrukce přípojky kanalizace 

a zdravotechniky, ZŠ Želatovská) 

21 600,0 + 890,0 22 490,0 
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3451/92/6/2022 Uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace 

kanalizačních přípojek v Přerově - Penčicích 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje výjimku z 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 ve znění vnitřního předpisu č. 13/2019, pro zadávání veřejné zakázky malého 

rozsahu kategorie IV bez výběrového řízení, z důvodů hodných zvláštního zřetele.  

 

2. schvaluje uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace kanalizačních přípojek v 

Přerově - Penčicích se zhotovitelem PROJEKTY VODAM s.r.o., se sídlem Galašova 158, 753 

01 Hranice, IČ: 26821443, ve znění přílohy 1.  

 

3. pověřuje Ing. Hanu Mazochovou, náměstkyni primátora k uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy a jejím podpisem mezi Statutárním městem Přerovem a 

PROJEKTY VODAM s.r.o., se sídlem Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443.  

 

 

3452/92/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5307/100 v k.ú. 

Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 5307/100 ostatní 

plocha o výměře 15 m2 v k.ú. Přerov.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 5307/100 ostatní 

plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Přerov.  

 

 

3453/92/7/2022 Vypořádání bezdůvodného obohacení k nemovité věci statutárním 

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

Rada města Přerova po projednání trvá na svém usnesení č. 3363/90/7/2022 ze dne 4.8.2022, kterým 

schválila uzavření dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku p.č. 434/2 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.015 m2 v k.ú. Horní Moštěnice mezi D*** K*** jako 

vlastníkem pozemku a statutárním městem Přerov jako vlastníkem stavby umístěné na tomto pozemku 

v celkové výši 137.025,- Kč, tj. 45.675,-Kč/rok (45,-Kč/m2/rok) za období 3 let ode dne nabytí právní 

moci vkladu vlastnického práva k pozemku p.č. 434/2 v k.ú. Horní Moštěnice ve prospěch třetí osoby 

do katastru nemovitostí.  

 

3454/92/7/2022 Pacht nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  části 

pozemku p.č. 1197 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 

13.3.2019 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem jako propachtovatelem a společností Agras 

Želatovice, a.s. se sídlem Želatovice 203, IČ: 25360663 jako pachtýřem. Dodatek č. 1 se týká: 

 

předmětu pachtu, kdy z původního předmětu pachtu bude vyjmuta část pozemku p.č. 1197 ostatní 



8 

 

plocha, ostatní komunikace o výměře 1.017 m2 v k.ú. Újezdec z Přerova  

výše pachtovného, kdy původní výše pachtovného, jež činí 37.555,20 Kč/rok, se změní na novou výši 

pachtovného, jež bude činit 37.250,10 Kč/rok, a to s účinností od 1.10.2022.  

 

3455/92/7/2022 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

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

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

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

dopravního značení č. IZ 8a)  

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

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

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

technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Ing. P*** M***z důvodu 

dopravy materiálu a vykládky materiálu – čerpání anhydridu.  

 

Trasa výjimky: ul. Bratrská, nám. T. G. Masaryka, Blahoslavova, Přerov 

Termín: 14.9.2022 7:30 hod – 11:30 hod.  

RZ 6AY6233, Tovární značka: VOLVO, Typ: VTL3T, Nosnost: 29 000 Kg 

RZ 4KO2522, Tovární značka: SVAN, Typ: NCH303, Nosnost: 42 000 Kg 

Provozovatel vozidel: MIXIN s.r.o., IČ: 28112571, Vrážská 1562/24A, Praha – Radotín, 153 00  

 

3456/92/8/2022 Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ Trávník do výzvy Šablony pro 

MŠ a ZŠ z Operačního programu Jan Amos Komenský   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s realizací projektu Základní školy Přerov, Trávník 27 v rámci Operačního programu 

Jan Amos Komenský, výzvy Šablony pro ZŠ a MŠ I – podpora zjednodušených projektů 

vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  

 

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

zapojením do projektu dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

 

3457/92/8/2022 Přijetí peněžitých darů účelově určených a nepeněžitého daru do 

vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerovem   

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

nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových organizací Základní škola Přerov, Svisle 13 a 

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, 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.  

 

3458/92/10/2022 Pověření k uzavírání smlouvy o výpůjčce movitých věcí při řešení 

mimořádných událostí 

Rada města Přerova po projednání pověřuje vedoucí odboru Kancelář primátora, vedoucího oddělení 

ochrany a krizového řízení odboru Kancelář primátora a zaměstnance zařazené do oddělení ochrany a 

krizového řízení odboru Kancelář primátora uzavíráním smlouvy o výpůjčce movitých věcí 

evidovaných v inventurním seznamu vedeném pro oddělení ochrany a krizového řízení odboru 
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Kancelář primátora, a to za účelem předcházení škodám na zdraví či majetku při mimořádných 

událostech nebo při odstraňování následků mimořádných událostí. Vzor smlouvy o výpůjčce je 

přílohou č. 1 důvodové zprávy. Výpis z inventurního seznamu platného ke dni konání schůze Rady 

města Přerova je přílohou č. 2 důvodové zprávy.  

 

3459/92/10/2022 Podněty a připomínky z  26. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

na 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova,  

 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 30.09.2022 

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

na 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

 

3460/92/11/2022 Podnět uvolněného člena Rady města Přerova Ing. Tomáše Navrátila 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí žádost k udržení zákazu vjezdu tranzitních 

nákladních vozidel o hmotnosti nad 12 t do doby dokončení stavby dálnice D1 stavby 0136 

adresované Olomouckému kraji.  

 

V Přerově dne 8. 9. 2022 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Tomáš Dostal 

člen Rady města Přerova 

 


