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ZÁPIS 

93. schůze Rady města Přerova konané dne 21. září 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 17 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Územní integrované řešení Přerov (ÚIŘ Přerov)  primátor 

5.2 Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 
integrovaného nástroje ITI 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/1662/2021 na 
zpracování projektové dokumentace s názvem "Stavební úpravy 
objektu č.p. 2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely přemístění 
služebny Městské policie a JSDH" 

Ing. Mazochová 

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

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ - 
rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka: „Přerovské listy – grafické zpracování a tisk“ - 
rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového řízení, výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

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

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Celková oprava elektroinstalace společných 
prostor v bytovém domě Gen. Štefánika 7 v Přerově“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, schválení 
vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 
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6.7 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora“ - rozhodnutí o výběru 
dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.8 „Blažkův dům - inovační centrum" – pověření pro Inovační centrum 
Olomouckého kraje k zahájení komunikace směřující k zajištění 
udržitelnosti projektu  

primátor 

6.9 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 
stavební úpravy)“ – schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/1103/2021 

primátor  
a 
Ing. Vrána 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 3751/1 
v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 463 v k.ú. 
Penčičky 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 228/13, 
p.č. 228/10, p.č. 228/11, p.č. 228/14, p.č. 228/25, p.č. 456/2 a p.č. 
464 vše v k.ú. Lověšice u Přerova 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 
887 a p.č. 894/1 oba v k.ú. Henčlov 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - části 
pozemku p.č. 306/2 za část p.č. 306/4 oba v k.ú.Henčlov 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 84/3, 
p.č. 94/1, p.č. 94/4, p.č. 94/7 a p.č. 191, vše v k.ú. Popovice u 
Přerova a částí pozemků p.č. 480, p.č. 482, p.č. 515, p.č. 518, p.č. 
561, p.č. 562, p.č. 563, p.č. 569, p.č. 570, p.č. 598, p.č. 600, p.č. 
673, p.č. 675 a p.č. 696, vše v k.ú. Lýsky  

p. Zácha 

7.1.7 Modernizace systému sběru odpadů v Přerově – II. etapa primátor 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru v budově bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348 v k.ú. Přerov (U 
Bečvy 1) 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru  v budově bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov 
I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348  a částí pozemků 
p.č. 3347/1, p.č. 3349/1 a p.č. 3161/1 vše v  k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.5.3 Pacht nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
pozemku  p.č. 1034 v k.ú.  Újezdec u Př.  

p. Zácha 

7.5.4 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  
prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 83, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 179 v k.ú. Přerov (nám. TGM 4)  

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
prostoru sloužícího podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 
100, příslušné k části obce Přerov XII - Žeravice, která je součástí 
pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1006/8, p.č. 
1018/1, p.č. 4978/4, p.č. 5072/8, p.č. 6034/6, p.č. 6034/52, p.č. 
6051 a p.č. 6868/21 vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 
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7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1006/2, 
1018/1, 4973/14 a 4978/4, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1042/1 a 
5747/3, oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 7166/93 (id. 1/2) k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.7.5 Zrušení věcných břemen k tíži pozemků v majetku statutárního 
města Přerova -  p.č. 72 v k.ú. Čekyně, p.č. 235 v k.ú. Dluhonice, 
p.č. 165 v k.ú. Henčlov, p.č. 486/5 v k.ú. Kozlovice u Přerova, p.č. 
st. 107 v k.ú. Lověšice u Přerova, p.č. 1 v k.ú. Lýsky, p.č. 184 v 
k.ú. Penčice, p.č. st. 104 v k.ú. Předmostí, p.č. 3820 v k.ú. Přerov, 
p.č. 451 v k.ú. Újezdec u Přerova, p.č. st. 44/1 v k.ú. Vinary u 
Přerova, p.č. 7 v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.11.1 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 
předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku  

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – předfinancování 
projektu  

Mgr. Kouba 

8.2 Výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách mateřských škol  Mgr. Kouba 

8.3 Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 – pokračování projektu 
Českomoravského svazu hokejbalu  

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé  

10.1 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2023  primátor 

10.2 Komise rady města primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Přítomni: 

 

Předsedající:  primátor Ing. Petr Měřínský 

  

 

 

 

Členové Rady města: Ing. Tomáš Dostal, Mgr. Lada Galová, Mgr. Jaroslav Hýzl, Mgr. Petr Kouba, 

Ing. Hana Mazochová, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Tomáš Navrátil, Ing. 

Petr Vrána, Michal Zácha. 

 

 

 

 

Omluveni:  Ing. Bohumír Střelec 

     

   Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí KP 

   Bc. Lenka Chalupová  - tisková mluvčí 

 

 

     

 

 

Zapisovatelka:  Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 93. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 21. září 2022 v 8.00 

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

10 členů rady. 

Omluven:  Ing. Bohumír Střelec  

    

 

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

 

Primátor Ing. Petr Měřínský: 

 OVĚŘOVATEL – navrhl náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou. 

   

 PROGRAM: 

navrhl Předřazení bodu 7. majetkoprávní záležitostí za bod 4. finanční záležitosti 

 

3461/93/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 93. schůze Rady města 

Přerova konané dne 21. září 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 93. schůze Rady města Přerova konané dne 21. září 2022, 

 

2. schvaluje Ing. Hanu Mazochovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 93. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

Hlasování o ověřovatelce a upraveném programu: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

Nejsou předlohy. 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

primátora. 

 

3462/93/4/2022 Rozpočtové opatření č. 17 

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 změnu závazného ukazatele dle 

důvodové zprávy (ad 3). 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 
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7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

3474/93/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 3751/1          

v k.ú. Přerov  

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku 

p.č. 3751/1 ostatní plocha o výměře 16 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3475/93/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 463 v k.ú. 

Penčičky 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 463 zahrada o výměře 400 m2 z majetku statutárního města Přerova a vyhlášení 

výběrového řízení na úplatný převod tohoto pozemku dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát 

v tisku Přerovský deník a na realitním webu statutárního města Přerov. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3476/93/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 228/13, p.č. 228/10, 

p.č. 228/11, p.č. 228/14, p.č. 228/25, p.č. 456/2 a p.č. 464 vše v k.ú. 

Lověšice u Přerova 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem částí pozemků 

p.č. 228/13 ost. plocha o výměře 7 m2, p.č. 228/10 ost. plocha o výměře 2 m2, p.č 228/11 ost. plocha      
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o výměře 2 m2, p.č. 228/14 ost. plocha o výměře 3 m2, p.č. 228/25 ost. plocha o výměře 10 m2, 456/2 

ost. plocha o výměře 122 m2, p.č. 464 ost. plocha o výměře 10 m2, vše v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3477/93/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     

z majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 887 a p.č. 

894/1 oba v k.ú. Henčlov 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 

pozemku p.č. 887 orná půda o výměře cca 500 m2 a části pozemku p.č. 894/1 orná půda o výměře cca 

775 m2 oba v k.ú. Henčlov z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3478/93/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - části 

pozemku p.č. 306/2 za část p.č. 306/4 oba v k.ú. Henčlov 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu části pozemku 

p.č. 306/2 ostatní plocha o výměře cca 240 m2 v k.ú. Henčlov ve vlastnictví statutárního města Přerova 

za část pozemku p.č. 306/4 zahrada o výměře cca 45 m2 v k.ú. Henčlov ve společném jmění manželů 

Ing. J.M.   a  S.M.  s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3479/93/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí                  

ve vlastnictví statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 84/3, p.č. 

94/1, p.č. 94/4, p.č. 94/7 a p.č. 191, vše v k.ú. Popovice u Přerova a částí 

pozemků p.č. 480, p.č. 482, p.č. 515, p.č. 518, p.č. 561, p.č. 562, p.č. 563, 

p.č. 569, p.č. 570, p.č. 598, p.č. 600, p.č. 673, p.č. 675 a p.č. 696, vše        

v k.ú. Lýsky  
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht částí pozemků p.č. 84/3 trvalý travní porost           

o výměře 3535 m2, p.č. 94/1 trvalý travní porost o výměře 113 m2, p.č. 94/4 trvalý travní porost           

o výměře 1546 m2, p.č. 94/7 trvalý travní porost o výměře 541 m2 a p.č. 191 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 50 m2, vše v k.ú. Popovice u Přerova a částí pozemků p.č. 480 ostatní plocha, 

zeleň o výměře 9405 m2, p.č. 482 ostatní plocha, zeleň o výměře 11083 m2, p.č. 515 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 54 m2, p.č. 518 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 475 m2, 

p.č. 561 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 4 m2, p.č. 562 ostatní plocha, manipulační 

plocha o výměře 516 m2, p.č. 563 ostatní plocha, manipulační plocha  o výměře 16 m2, p.č. 569 trvalý 

travní porost o výměře 662 m2, p.č. 570 orná půda o výměře 9497 m2, p.č. 598 ostatní plocha, zeleň       

o výměře 31 m2, p.č. 600 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3064 m2, p.č. 673 trvalý travní 

porost o výměře 1325 m2, p.č. 675 ostatní plocha, zeleň o výměře    4100 m2 a p.č. 696 ostatní plocha, 

zeleň o výměře 1731 m2, vše v k.ú. Lýsky na dobu určitou do 30.9.2023 žadateli. 

 

 

VARIANTA II.: 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht částí pozemků p.č. 84/3 trvalý travní porost       

o výměře 3535 m2, p.č. 94/1 trvalý travní porost o výměře 113 m2, p.č. 94/4 trvalý travní porost             

o výměře 1546 m2, p.č. 94/7 trvalý travní porost o výměře 541 m2 a p.č. 191 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 50 m2, vše v k.ú. Popovice u Přerova a částí pozemků p.č. 480 ostatní plocha, 

zeleň o výměře 9405 m2, p.č. 482 ostatní plocha, zeleň o výměře 11083 m2, p.č. 515 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 54 m2, p.č. 518 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 475 m2, p.č. 

561 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 4 m2, p.č. 562 ostatní plocha, manipulační plocha      

o výměře 516 m2, p.č. 563 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 16 m2, p.č. 569 trvalý travní 

porost o výměře 662 m2, p.č. 570 orná půda o výměře 9497 m2, p.č. 598 ostatní plocha, zeleň o výměře 

31 m2, p.č. 600 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3064 m2, p.č. 673 trvalý travní porost       

o výměře 1325 m2, p.č. 675 ostatní plocha, zeleň o výměře 4100 m2 a p.č. 696 ostatní plocha, zeleň      

o výměře 1731 m2, vše v k.ú. Lýsky 

 

 

Navrhovatel materiálu pan Zácha: 

- Doporučil variantu I. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3480/93/7/2022 Modernizace systému sběru odpadů v Přerově – II. etapa 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o pokračování projektu modernizace systému sběru odpadů               

v Přerově. 
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2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb ve spolupráci se společností Technické 

služby města Přerova, s.r.o. a společností Agentura ValFia, s.r.o. připravit a podat žádost          

o dotaci na projekt "Modernizace systému sběru odpadů v Přerově – II. etapa" a realizovat 

veřejnou zakázku. 

 

3. schvaluje smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejné zakázky „Modernizace systému 

sběru v Přerově – II. etapa“ jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle ustanovení §43 

zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3481/93/7/2022 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostoru v budově bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov           

I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3348 v k.ú. Přerov (U Bečvy 1) 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu sjednaného v nájemní 

smlouvě ze dne 6.9.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.5.2022 a dodatku č. 2 ze dne 7.7.2020, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a pobočným spolkem Unie ROSKA - 

reg. org. ROSKA PŘEROV, z.p.s., se sídlem Přerov I-Město, U Výstaviště 525/5, IČ 70009953 jako 

nájemcem na  prostor - místnost č. 103  v budově  bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov          

I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348  v k.ú. Přerov (U Bečvy 1) o výměře 1,90 m2, ke dni 

30.9.2022. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3482/93/7/2022 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostoru v budově bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov           

I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3348 a částí pozemků p.č. 

3347/1, p.č. 3349/1 a p.č. 3161/1 vše v k.ú. Přerov  

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

25.6.2019 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Ondřejem Koblihou, 

místem podnikání Bochoř, Náves 38/2, IČ 71583459 jako nájemcem na prostor o výměře 30 m2           

v budově bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3348  

a na části pozemků p.č. 3349/1 ost. pl., zeleň o výměře 340 m2, p.č. 3347/1 ost.pl., zeleň o výměře    

310 m2 a p.č. 3161/1 ost. pl., jiná plocha o výměře 646 m2 vše v k.ú. Přerov (U Bečvy 1 – občerstvení 

U Komára). Dodatek č. 1 bude řešit změnu doby nájmu, kdy původní doba nájmu - na dobu určitou   



10 

 

do 30.9.2022 se změní na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 30.9.2025. Ujednáním dodatku bude 

stanovení výše podpory malého rozsahu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3483/93/7/2022 Pacht nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  

pozemku p.č. 1034 v k.ú.  Újezdec u Př.  

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na pozemek  p.č. 1034 orná 

půda o celkové výměře 1.920 m2 v k.ú. Újezdec u Př. mezi statutárním městem Přerov jako 

propachtovatelem a Josefem Pittnerem, místem podnikání Přerov VI-Újezdec, Větrná 264/14a, IČ 

40292789 jako pachtýřem. Pacht bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, vždy 

k 1.10. běžného roku tak, aby skončil koncem pachtovního roku, tj. k 30.9. roku následujícího. Výše 

úhrady pachtovného bude činit 4.500,- Kč/ha, tj. 864,-Kč/rok. Součástí pachtovní smlouvy bude 

úhrada za bezesmluvní užívání pozemku za období od 22.3.2022 do doby uzavření pachtovní 

smlouvy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3484/93/7/2022 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  

prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 83, příslušné      

k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 179 v k.ú. 

Přerov (nám. TGM 4)  

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání 

v budově jiná stavba č.p. 83, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 179 

v k.ú. Přerov (nám. TGM 4) o celkové výměře 34,85 m2 mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a Matějem Horváthem, místem podnikání Přerov I-Město, Bartošova 2294/22,           

IČ 17522714  jako nájemcem.  Nájem bude uzavřen na dobu určitou, 3 roky, s výpovědní dobou 3 

měsíce, s účinností od 1.10.2022. Výše nájemného bude činit 31.365,- Kč/rok (bez DPH). Účelem 

nájmu bude využití prostoru jako provozovny pánského holičství a kadeřnictví. Ujednáním nájemní 

smlouvy bude stanovení výše podpory malého rozsahu (de minimis). Náklady na spotřebované energie 

budou hrazeny samostatně. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 
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3485/93/7/2022 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 

prostoru sloužícího podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 100, 

příslušné k části obce Přerov XII - Žeravice, která je součástí pozemku 

p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne  

31.10.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.10.2020,  uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako 

půjčitelem a společností Pekárna Racek s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, gen. Štefánika 185/38, IČ 

62582178 jako vypůjčitelem na prostor sloužící podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 100, 

příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 

40) o výměře 58 m2. Dodatek č. 2 bude řešit změnu doby výpůjčky, kdy původní doba výpůjčky -      

na dobu určitou do 31.10.2022 na novou dobu výpůjčky na dobu určitou do 31.10.2024.  

Ujednáním dodatku bude stanovení výše podpory malého rozsahu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3486/93/7/2022 Zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži nemovitých věcí                 

v majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1006/8, p.č. 

1018/1, p.č. 4978/4, p.č. 5072/8, p.č. 6034/6, p.č. 6034/52, p.č. 6051 a p.č. 

6868/21 vše v k.ú. Přerov 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti uložit a provozovat vodovod na užitkovou vodu, 

spočívajícího v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup       

a příjezd na zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 

rekonstrukce a odstranění tohoto vodovodu na užitkovou vodu  k tíži pozemků p.č. 1006/8, p.č. 

1018/1, p.č. 4978/4, p.č. 5072/8, p.č. 6034/6, p.č. 6034/2, p.č. 6051 a p.č. 6868/21 vše v k.ú. Přerov     

ve vlastnictví statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti UCED Přerov s.r.o., se sídlem 

Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 08670714. Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno 

na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 7329-3/2021, za jednorázovou úhradu ve výši 

53.192,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 
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3487/93/7/2022 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech                

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1006/2, 1018/1, 

4973/14 a 4978/4, vše v k.ú. Přerov 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

v právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích vodovod a vedení 

NN a v povinnosti povinného ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti a jím 

pověřeným třetím osobám přístup a příjezd v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními 

prostředky na služebné pozemky za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné opravy, 

stavebních úprav, modernizace, zlepšení kapacity, rekonstrukce a odstranění vodovodu a vedení NN,     

k tíži pozemků p.č. 1006/2, 1018/1, 4973/14 a 4978/4,  vše k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti 

UCED Přerov s.r.o., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 08670714 a uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 

709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako budoucím povinným ze služebnosti, společností UCED 

Přerov s.r.o., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 08670714, jako budoucím 

oprávněným ze služebnosti a Olomouckým krajem se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany,        

779 00 Olomouc, IČ: 60609460, jako investorem. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, úplatně 

za jednorázovou úhradu, jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem. Náklady spojené                   

s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, jednorázovou úhradu za zřízení 

služebnosti a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí uhradí 

investor. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3488/93/7/2022 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech                 

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1042/1 a 5747/3, 

oba v k.ú. Přerov 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

v právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích vodovod a vedení 

NN a v povinnosti povinného ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti a jím 

pověřeným třetím osobám přístup a příjezd v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními 

prostředky na služebné pozemky za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné opravy, 

stavebních úprav, modernizace, zlepšení kapacity, rekonstrukce a odstranění vodovodu a vedení NN,    

k tíži pozemků p.č. 1042/1 a 5747/3,  oba v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti Stavební bytové 

družstvo Přerov, se sídlem Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00053236           

a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Statutárním městem Přerov, se 

sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako budoucím povinným ze služebnosti, 

společností Stavební bytové družstvo Přerov, se sídlem Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, IČ: 00053236, jako budoucím oprávněným ze služebnosti a Olomouckým krajem se sídlem 

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460, jako investorem. Služebnost bude 

zřízena na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úhradu, jejíž výše bude stanovena znaleckým 
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posudkem. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, jednorázovou 

úhradu za zřízení služebnosti a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru 

nemovitostí uhradí investor. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3489/93/7/2022 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 7166/93 (id. 1/2) k.ú. Přerov 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebném pozemku 

zařízení distribuční soustavy a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zařízení distribuční soustavy, k tíži 

pozemku p.č. 7166/93 (id. 1/2) v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.           

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 6429-329/2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov,    

se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle, IČ 65993390, jako povinnými z věcného břemene – 

služebnosti a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02, IČ 24729035, zastoupenou společností INKOS Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo 

nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637 jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, dle 

geometrického plánu č. 6429-329/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč. 

V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a uhradí jednorázovou 

úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene 

do katastru nemovitostí. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 
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3490/93/7/2022 Zrušení věcných břemen k tíži pozemků v majetku statutárního města 

Přerova - p.č. 72 v k.ú. Čekyně, p.č. 235 v k.ú. Dluhonice, p.č. 165          

v k.ú. Henčlov, p.č. 486/5 v k.ú. Kozlovice u Přerova, p.č. st. 107 v k.ú. 

Lověšice u Přerova, p.č. 1 v k.ú. Lýsky, p.č. 184 v k.ú. Penčice, p.č. st. 

104 v k.ú. Předmostí, p.č. 3820 v k.ú. Přerov, p.č. 451 v k.ú. Újezdec      

u Přerova, p.č. st. 44/1 v k.ú. Vinary u Přerova, p.č. 7 v k.ú. Žeravice 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zrušení věcných břemen zapsaných ve prospěch 

Ministerstva obrany, se sídlem Tychova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6, IČ: 60162694:  

a) zachování účelu stavby (elektronické sirény) k plnění úkolů CO, umožnění vstupu kontrolních 

orgánů CO k siréně, provádění údržby a kontrol zařízení k varování obyvatelstva, zdržení se 

provádění stavebních a technologických úprav a změn, které by měly vliv na činnost sirény 

bez písemného souhlasu ČR-Okresního úřadu, zastoupeného přednostou Okresního úřadu 

Přerov, zřízeného k tíži pozemku p.č. 72 v k.ú. Čekyně, jehož součástí je stavba č.p. 199, 

příslušná k části obce Přerov VII-Čekyně, vloženého do katastru nemovitostí na základě 

Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 15.11.2000, v řízení sp.zn. V3 3845/2000,   

s právními účinky vkladu k 22.11.2000,  

b) zachování účelu stavby (elektronické sirény) k plnění úkolů CO, umožnění vstupu kontrolních 

orgánů CO do objektu občanské vybavenosti, provádění údržby a kontrol stavby CO, zdržení              

se provádění stavebních a technologických úprav a změn bez písemného souhlasu referátu 

obrany a ochrany Okresního úřadu Přerov a Regionálního úřadu Civilní ochrany Ostrava, 

zřízeného k tíži pozemku p.č. 235 v k.ú. Dluhonice, jehož součástí je stavba č.p. 32, příslušná 

k části obce Přerov V-Dluhonice, vloženého do katastru nemovitostí na základě Smlouvy         

o zřízení věcného břemene uzavřené dne 15.9.2000, v řízení sp. zn. V3 3165/2000, s právními 

účinky vkladu k 25.9.2000,  

c) zachování účelu stavby (elektronické sirény) k plnění úkolů CO, umožnění vstupu kontrolních 

orgánů CO k siréně, provádění údržby a kontrol zařízení k varování obyvatelstva, zdržení se 

provádění stavebních a technologických úprav a změn, které by měly vliv na činnost sirény 

bez písemného souhlasu ČR-Okresního úřadu, zastoupeného přednostou Okresního úřadu 

Přerov, zřízeného k tíži pozemku p.č. 165 v k.ú. Henčlov, jehož součástí je stavba  č.p. 69, 

příslušná k části obce Přerov VIII-Henčlov, vloženého do katastru nemovitostí na základě 

Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 15.11.2000, v řízení sp. zn. V3 3793/2000, 

s právními účinky vkladu k 16.11.2000,  

d) zachování účelu stavby (elektronické sirény) k plnění úkolů CO, umožnění vstupu kontrolních 

orgánů CO k siréně, provádění údržby a kontrol zařízení k varování obyvatelstva, zdržení se 

provádění stavebních a technologických úprav a změn, které by měly vliv na činnost sirény 

bez písemného souhlasu ČR-Okresního úřadu, zastoupeného přednostou Okresního úřadu 

Přerov, zřízeného k tíži pozemku p.č. 486/5 v k.ú. Kozlovice u Přerova, jehož součástí je 

stavba  č.p. 59, příslušná k části obce Přerov IV-Kozlovice, vloženého do katastru nemovitostí 

na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 15.11.2000, v řízení sp. zn. V3 

3851/2000, s právními účinky vkladu k 22.11.2000,  

e) zachování účelu stavby (elektronické sirény) k plnění úkolů CO, umožnění vstupu kontrolních 

orgánů CO k siréně, provádění údržby a kontrol zařízení k varování obyvatelstva, zdržení se 

provádění stavebních a technologických úprav a změn, které by měly vliv na činnost sirény  

bez písemného souhlasu ČR-Okresního úřadu, zastoupeného přednostou Okresního úřadu 

Přerov, zřízeného k tíži pozemku p.č. st.107 v k.ú. Lověšice u Přerova, jehož součástí je stavba 

č.p. 86, příslušná k části obce Přerov III-Lověšice, vloženého do katastru nemovitostí             

na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 15.11.2000, v řízení sp. zn. V3 

3852/2000, s právními účinky vkladu k 22.11.2000,  
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f)  zachování účelu stavby (elektronické sirény) k plnění úkolů CO, umožnění vstupu kontrolních 

orgánů CO k siréně, provádění údržby a kontrol zařízení k varování obyvatelstva, zdržení se 

provádění stavebních a technologických úprav a změn, které by měly vliv na činnost sirény  

bez písemného souhlasu ČR-Okresního úřadu, zastoupeného přednostou Okresního úřadu 

Přerov, zřízeného k tíži pozemku p.č. 1 v k.ú. Lýsky,  jehož součásti je stavba č.p. 44, 

příslušná k části obce Přerov IX-Lýsky, vloženého do katastru nemovitostí na základě 

Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 15.11.2000, v řízení sp. zn. V3 3847/2000, 

s právními účinky vkladu k 22.11.2000,  

g) zachování účelu stavby (elektronické sirény) k plnění úkolů CO, umožnění vstupu kontrolních 

orgánů CO k siréně, provádění údržby a kontrol zařízení k varování obyvatelstva, zdržení se 

provádění stavebních a technologických úprav a změn, které by měly vliv na činnost sirény  

bez písemného souhlasu ČR-Okresního úřadu, zastoupeného přednostou Okresního úřadu 

Přerov, zřízeného k tíži pozemku p.č. 184 v k.ú. Penčice, jehož součástí je stavba  č.p. 124, 

příslušná k části obce Přerov XIII-Penčice, vloženého do katastru nemovitostí na základě 

Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 15.11.2000, v řízení sp. zn. V3 3849/2000, 

s právními účinky vkladu k 22.11.2000,  

h) zachování účelu stavby (elektronické sirény) k plnění úkolů CO, umožnění vstupu kontrolních 

orgánů CO k siréně, provádění údržby a kontrol zařízení k varování obyvatelstva, zdržení se 

provádění stavebních a technologických úprav a změn, které by měly vliv na činnost sirény  

bez písemného souhlasu ČR-Okresního úřadu, zastoupeného přednostou Okresního úřadu 

Přerov, zřízeného k tíži pozemku p.č. st.104 v k.ú. Předmostí, jehož součástí je stavba č.p. 93, 

příslušná k části obce Přerov II-Předmostí, vloženého do katastru nemovitostí na základě 

Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 15.11.2000, v řízení sp. zn. V3 3848/2000, 

s právními účinky vkladu k 22.11.2000,  

i) zachování účelu stavby (elektronické sirény) k plnění úkolů CO, umožnění vstupu kontrolních 

orgánů CO k siréně, provádění údržby a kontrol zařízení k varování obyvatelstva, zdržení se 

provádění stavebních a technologických úprav a změn, které by měly vliv na činnost sirény 

bez písemného souhlasu ČR-Okresního úřadu, zastoupeného přednostou Okresního úřadu 

Přerov, zřízeného k tíži pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba  č.p. 336, 

příslušná k části obce Přerov I-Město, vloženého do katastru nemovitostí na základě Smlouvy 

o zřízení věcného břemene uzavřené dne 15.11.2000, v řízení sp. zn. V3 3792/2000,                 

s právními účinky vkladu k 16.11.2000,  

j) zachování účelu stavby (elektronické sirény) k plnění úkolů CO, umožnění vstupu kontrolních 

orgánů CO k siréně, provádění údržby a kontrol zařízení k varování obyvatelstva, zdržení se 

provádění stavebních a technologických úprav a změn, které by měly vliv na činnost sirény 

bez písemného souhlasu ČR-Okresního úřadu, zastoupeného přednostou Okresního úřadu 

Přerov, zřízeného k tíži pozemku p.č. 451 v k.ú. Újezdec u Přerova,  jehož součástí je stavba 

č.p. 89, příslušná k části obce Přerov VI-Újezdec, vloženého do katastru nemovitostí na 

základě Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 15.11.2000, v řízení sp. zn. V3 

3850/2000, s právními účinky vkladu k 22.11.2000,  

k) zachování účelu stavby (elektronické sirény) k plnění úkolů CO, umožnění vstupu kontrolních 

orgánů CO k siréně, provádění údržby a kontrol zařízení k varování obyvatelstva, zdržení se 

provádění stavebních a technologických úprav a změn, které by měly vliv na činnost sirény 

bez písemného souhlasu ČR-Okresního úřadu, zastoupeného přednostou Okresního úřadu 

Přerov, zřízeného k tíži pozemku p.č. st. 44/1 v k.ú. Vinary u Přerova, jehož součástí je stavba  

č.p. 18, příslušná k části obce Přerov XI-Vinary, vloženého do katastru nemovitostí na základě 

Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 15.11.2000, v řízení sp. zn. V3 3794/2000, 

s právními účinky vkladu k 16.11.2000,  

l) zachování účelu stavby (elektronické sirény) k plnění úkolů CO, umožnění vstupu kontrolních 

orgánů CO k siréně, provádění údržby a kontrol zařízení k varování obyvatelstva, zdržení se 

provádění stavebních a technologických úprav a změn, které by měly vliv na činnost sirény 

bez písemného souhlasu ČR-Okresního úřadu Přerov, zastoupeného přednostou Okresního 

úřadu Přerov, zřízeného k tíži pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice, jehož součástí je stavba  č.p. 

100, příslušná k části obce Přerov XII-Žeravice, vloženého do katastru nemovitostí na základě 
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Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 15.11.2000, v řízení sp. zn. V3 3846/2000, 

s právními účinky vkladu k 22.11.2000. 

 

Věcná břemena se ruší bezplatně. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3491/93/7/2022 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 

předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku  

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci - sbírkové 

předměty umístěné ve Slavnostní zámecké síni a předsálí v budově č.p. 1, příslušné k části obce Přerov 

I-Město, která je součástí pozemku p.č. 254 v k.ú. Přerov (Zámek Přerov) mezi příspěvkovou 

organizací Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Horní náměstí 7, IČ 00097969 

jako půjčitelem a statutárním městem Přerovem jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude 

uzavřena na dobu určitou, od 1.1.2023 do 31.12.2023. Účelem výpůjčky bude využití movitých věcí 

za účelem výstavním v Slavnostní zámecké síni a v předsálí přerovského zámku. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

3463/93/5/2022 Územní integrované řešení Přerov (ÚIŘ Přerov)  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje aktualizaci seznamu strategických projektů územního 

integrovaného řešení Přerov (ÚIŘ Přerov) na období 2021-2027 dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 
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3464/93/5/2022 Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje ITI 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného 

nástroje ITI (Integrated Territorial Investments - Integrované územní investice) v Olomoucké 

aglomeraci, které nebudou financovány pomocí finanční podpory poskytované příjemci jako nositeli 

ITI z Operačního programu Technická pomoc na období 2023-2029, a to mezi statutárním městem 

Přerov jako poskytovatelem a statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, se sídlem Horní náměstí 

583, Olomouc jako příjemcem. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena na dobu 

určitou do 31.12.2029 a výše dotace za kalendářní rok bude činit 7,- Kč za rok 2023 a 10,- Kč za roky 

2024-2029 za každého obyvatele poskytovatele k 1. lednu příslušného roku. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

3465/93/6/2022 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/1662/2021                 

na zpracování projektové dokumentace s názvem "Stavební úpravy 

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

služebny Městské policie a JSDH" 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

č. SML/1662/2021 ze dne 16.12.2021 na zpracování projektové dokumentace s názvem "Stavební 

úpravy objektu č.p. 2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely přemístění služebny Městské policie            

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

IČ: 26970678, dle přílohy č. 1. 

 

Předmětem Dodatku č. 2 je posun termínu sjednaného pro vypracování projektové dokumentace pro 

společné územní a stavební povolení a provedení inženýrské činnosti vč. zajištění vydání příslušných 

rozhodnutí stavebního úřadu z důvodů vzniklých na straně objednatele a uzavření dohody o uhrazení 

poměrné části ceny stanovené za výše uvedené plnění, tj. dohody o provedení úhrady za zhotovitelem 

dosud realizovanou část plnění.   

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo                           

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

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

2418/66/6/2021, ze dne 15. července 2021. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 
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3466/93/6/2022 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol v 

Přerově“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení opakovaného 

výběrového řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu N006/22/V00024104             

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

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

 

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

N006/22/V00024104 na služby s názvem: Zpracování projektové dokumentace s názvem 

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

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

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

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

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

nabídek“ níže uvedeným dodavatelům,  

 

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

  
P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 
6. *** *** 

 

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

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

ve složení:  

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

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

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

veřejných zakázek a dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  
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6. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu.  

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3467/93/6/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ - rozhodnutí 

o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

v zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

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

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

řízení podle § 3 písm. a) a § 52 písm. a), postupem podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,              

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), které vyplývají z provedení 

úkonů podle zákona a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto úkonů podle 

§ 42 odst. 1 zákona, 

 

2. rozhodla o výběru dodavatele SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město,       

750 02 Přerov, IČ: 47155558, kterého v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona vybrala   

k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, 

 

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

objednatelem a vybraným dodavatelem SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov             

I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47155558, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené 

zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 6 928 167,61 Kč bez DPH, tj. 8 383 082,81 Kč s DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem a jeho podpis provede, na základě usnesení 90. Rady města Přerova konané dne 

4. srpna 2022 (č. usn. 3345/90/6/2022), Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 
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3468/93/6/2022 Veřejná zakázka: „Přerovské listy – grafické zpracování a tisk“ - 

rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového řízení, výběru 

dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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/V00016686 na služby s názvem „Přerovské listy – grafické zpracování a tisk“, které 

vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem podle Vnitřního 

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

„Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem 

Přerov“, a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto úkonů, 

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 1 Regionální vydavatelství s.r.o., K Žižkovu 282/9, 

Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 27846717, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, 

 

3. rozhodla o výběru dodavatele SAMAB PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 357/14, Trnitá, 602 00 

Brno, IČ: 25524291, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového řízení, 

jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení 

nabídek a současně splnila veškeré stanovené podmínky účasti ve výběrovém řízení, 

 

4. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o grafickém zpracování a tisku měsíčníku Přerovské 

listy“ mezi statutárním městem Přerov, jako vydavatelem, a vybraným dodavatelem SAMAB 

PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 357/14, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 25524291, jako 

obstaravatelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky            

a nabídky vybraného dodavatele. 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou 12 měsíců. Cena za plnění bude činit 674 400,00 Kč bez 

DPH. 

 

Jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem         

a vybraným dodavatelem, jeho uzavření a jeho podpis provede primátor města. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3469/93/6/2022 Veřejná zakázka „Náhrada informačního systému Sociální agenda“ - 

rozhodnutí o vyloučení účastníka, zrušení zadávacího řízení, schválení 

zadávacích podmínek a zahájení opakovaného zadávacího řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. vylučuje z výběrového řízení jediného účastníka Marbes s.r.o., se sídlem Brojova 2113/16, 

326 00 Plzeň, IČ: 29108373, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,  

 

2. ruší výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Náhrada 

informačního systému Sociální agenda“, neboť jediný účastník nesplnil zadávací podmínky,  

 

3. schvaluje zahájení opakovaného 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,  

 

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 1-3 tohoto usnesení, zejména zadávací dokumentace, oznámení o 

vyloučení účastníků, oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení o výběru dodavatele a 

dalších souvisejících dokumentů.  

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3470/93/6/2022 Veřejná zakázka „Celková oprava elektroinstalace společných prostor 

v bytovém domě Gen. Štefánika 7 v Přerově“ - schválení zadávacích 

podmínek a zahájení výběrového řízení, schválení vyzvaných 

dodavatelů, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení 

a hodnocení nabídek 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Celková oprava elektroinstalace společných prostor v bytovém domě Gen. Štefánika 7           

v Přerově“ dle příloh č. 1 a 2,  

 

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

s názvem „Celková oprava elektroinstalace společných prostor v bytovém domě Gen. 

Štefánika 7 v Přerově“ 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,  

 

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

  
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 Člen komise 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 neuvolněného člena Rady města Přerova Michala Záchu, Dis. 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 (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3471/93/6/2022 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora“ - rozhodnutí o výběru 

dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

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

primátora. 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

v zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek nadlimitní veřejné zakázky 

N006/22/V00013223 na služby s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora“, které vyplývají z provedení úkonů podle zákona             

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

a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto úkonů podle § 42 odst. 1 zákona, 

 

2. bere na vědomí výsledky elektronické aukce provedené postupem podle § 121 zákona           

na základě výhrady podle § 120 zákona, 

 

3. rozhodla o výběru dodavatele T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 

148 00 Praha 4, IČ: 64949681, kterého je zadavatel podle § 122 odst. 1 zákona povinen, jako 

účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 

podle výsledku elektronické aukce, vybrat k uzavření smlouvy, 

 

4. schvaluje uzavření úplatné „Rámcové smlouvy o poskytování hlasových a datových služeb     

a souvisejících elektronických služeb prostřednictvím sítí mobilního operátora“ mezi 

statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a vybraným dodavatelem T-Mobile Czech 

Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681, jako 

poskytovatelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky           

a nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 4 865 940,00 Kč bez DPH, tj. 5 887 787,40 Kč vč. DPH. 

 

Jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem        

a vybraným dodavatelem, jeho uzavření a jeho podpis, na základě usnesení 87. Rady města 

Přerova konané dne 16. června 2022 (č. usn. 3226/87/6/2022), provede primátor města. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3472/93/6/2022 „Blažkův dům - inovační centrum" – pověření pro Inovační centrum 

Olomouckého kraje k zahájení komunikace směřující k zajištění 

udržitelnosti projektu  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK) k zahájení 

komunikace projektu Inovační hub Přerov skrze webové stránky www.inhubprerov.eu, vlastní webové 

stránky a sociální sítě směrem k cílové skupině projektu a širší veřejnosti. ICOK je v této komunikaci 

oprávněno vystupovat jako předpokládaný budoucí provozovatel Inovačního hubu Přerov. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 
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3473/93/6/2022 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 

stavební úpravy)“ – schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo                

č. SML/1103/2021 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, navrhovatelé Ing. Petr Měřínský, primátor a Ing. Petr 

Vrána, člen Rady města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

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

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

1289/24, 750 02 Přerov I – Město, IČ: 10637028, jako zhotovitelem dle přílohy č. 2 a 3. 

 

Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace méněprací             

a víceprací) dle důvodové zprávy. 

 

Hodnota závazku ze smlouvy ve znění dodatku č.1 na veřejnou zakázku „Blažkův dům-inovační 

centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“ se po započtení méněprací a víceprací snižuje o 90 986,14 

Kč bez DPH a cena za plnění se dodatkem č. 2 mění z ceny 53 273 997,86 Kč bez DPH na cenu         

53 183 011,72 Kč bez DPH, tj. 64 351 444,18 Kč včetně DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č.2 ke smlouvě o dílo                            

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

Měřínského, primátora. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3492/93/8/2022 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – předfinancování 

projektu  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zapojení Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059,            

se sídlem Přerov, Přerov I–Město, Boženy Němcové 16, do výzvy Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy 

na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Výzva 

spolupracuje s projektem Implementace Reformy 3.2.2 Národního plánu obnovy, jejímž 

realizátorem je Národní pedagogický institut, 
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2. schvaluje použití části finančních prostředků schválených na financování nákladů speciálního 

pedagoga, psychologa a sociálního pedagoga Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16,   

IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I–Město, Boženy Němcové 16, pro období 10/2022 až 

12/2022 z rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022, a to na předfinancování 

projektu této základní školy realizovaného v rámci Implementace Reformy 3.2.2 Národního 

plánu obnovy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3493/93/8/2022 Výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách mateřských škol  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2022/2023 v mateřských školách 

zřízených statutárním městem Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve třídách takto: 

 

 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44, kde lze naplnit dvě třídy do počtu 25 dětí, 

 Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23, kde lze jednu třídu naplnit do počtu 25 dětí.  

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3494/93/8/2022 Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 – pokračování projektu 

Českomoravského svazu hokejbalu  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí se zapojením Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23,         

do projektu „Školní set“ Českomoravského svaz hokejbalu, IČ: 49626485, z Výzvy 17/2022 „Podpora 

činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ 2022“, kterou pro školní rok 2022/2023 

vyhlásila Národní sportovní agentura. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3495/93/9/2022 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+0), o ploše      

30,86 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293, příslušném    

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3456, v k. ú. Přerov, Fügnerova  č. o. 1    

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní Š.T. za nájemné ve výši 1 224,- 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. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, nám. Fr. Rasche 3,            

s panem O.F. 

 

 

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

 

 

 

 

10. RŮZNÉ 

3496/93/10/2022 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2023  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání stanovuje dobu sňatků v roce 2023 ve slavnostní zámecké síni        

v Přerově čp. 1, Horní náměstí 1 a v parku Michalov v Přerově v termínech uvedených v Příloze. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

3497/93/10/2022 Komise rady města 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší podle § 102 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů s účinností k 30. 9. 2022 Komisi pro školství a sport, Komisi pro cestovní 

ruch, kulturu a památky, Komisi pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost, Komisi pro 

majetkové záležitosti, Komisi životního prostředí, Komisi pro sociální věci a zdravotnictví       

a Redakční radu Přerovských listů 

 

2. ruší podle § 102 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů s účinností k 5. 10. 2022 16. 10. 2022 Komisi pro občanské záležitosti      

a Redakční radu Přerovských listů. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Ing. Měřínský: 

- navrhl úpravu bodu 2 usnesení – Komisi pro občanské záležitosti zrušit k 16.10.2022 
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Mgr. Navařík, Ph.D.: 

- navrhl z bodu 1 usnesení vyškrtnou Redakční radu Přerovských listů a přesunout ji do bodu 2 

usnesení. 

 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

 

Nejsou informace 

 

 

12. ZÁVĚR 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 93. schůzi Rady města Přerova dne 21. září 2022 v 9:00 hodin. 

 

V Přerově dne 21. září 2022 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova                

Ing. Hana Mazochová 

náměstkyně primátora statutárního města Přerova                

  

 


