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ZÁPIS 

95. schůze Rady města Přerova konané dne 13. října 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

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. 18 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Realizace odpočinkové zóny v rámci protipovodňové zídky primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 
stavební úpravy)“ – schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/1103/2021 

primátor  
a  
Ing. Vrána 

6.2 „TGM 16 - Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově“ – Výzva k 
zaplacení pohledávky ve výši 5 312 375,- Kč - předžalobní výzva 
dle § 142 o.s.ř. 

primátor 

6.3 Kartelová dohoda na veřejnou zakázku „Zajištění přenosu dat a 
informací v územní samosprávě statutárního města Přerova “ – 
zpracování znaleckého posudku 

primátor 

6.4 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – II. etapa smlouva o převodu 
projektové dokumentace a převodu práv a povinností  

Ing. Mazochová 

6.5 Úprava silnice I/47v místě napojení Emos - uzavření smlouvy o 
realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie 

Ing. Mazochová 

6.6 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0584/2022 na 
realizaci stavby „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ 

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Úprava prostoru křižovatek Bayerova, Kozlovská, Šrobárova“ - 
schválení zadávacích podmínek  a zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.8 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Cyklostezka Šířava – Svisle a R. Stokláskové“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka „Obměna datových úložišť“ – rozhodnutí o 
námitkách, schválení změny zadávacích podmínek                            

Ing. Mazochová 
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7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 433/1 v 
k.ú. Vinary u Př.  

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do vlastnictví statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/2 
pozemku p.č. 548/4 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví StMPr - části pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u 
Přerova o výměře cca 2000 m2 ve výběrovém řízení 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov  –   pozemku p.č. St. 725, 
jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  
pozemku p.č. St. 726, jehož součástí je objekt občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e.,  pozemku p.č. St. 728, jehož součástí je 
objekt občanské vybavenosti vybavenosti č.p. 50, příslušný k části 
obce Přerov II-Předmostí (Pod Skalkou 11) a částí pozemku p.č. 
30/4  vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví StMPr za pozemek p.č. 
4253, jehož součástí je objekt bydlení č.p. 541, příslušný k části 
obce Přerov I-Město a pozemek p.č. 4252  vše v k.ú. Přerov (Velká 
Dlážka 44) ve vlastnictví Olomouckého kraje 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6868/189 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do vlastnictví statutárního města Přerov – spoluvlastnického podílu 
k id. 2/8 pozemku p.č. 4845 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5839/3 v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod / nájem 
nemovité věci z / v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Lýsky 

p. Zácha 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
– části pozemku p.č. 60/4 a pozemku p.č. 60/12 vše v k.ú. Popovice 
u Přerova 

p. Zácha 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 456/2 v k.ú. 
Lověšice u Přerova 

p. Zácha 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov  – pozemku p.č. 5156/11 v k.ú. 
Přerov za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 pozemku p.č. 193/5 a 
za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 pozemku p.č. 193/6 oba v 
k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o. 

p. Zácha 

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1961/1 v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.1.13 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 51/7, p.č. 
208/1 a p.č. 548/1, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 
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7.1.14 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 1169/3, 
1873/1, 1873/7, 1961/1, 1981/1, 1981/36, 1981/37, 1981/38, 
1981/40, 1981/41, 1981/43, 1981/44, 1981/45, 1981/46, 2051/1, 
2152/1, 2153/5, 2153/8, 2155/1, 4981, 4982, 4985, 5032, 5039, 
5040, 5041, 5043, 5045, 5054/1, 5056/1 a p.č. 5059, vše v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.1.15 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 6836/1 
a pozemků p.č. 6836/6, p.č. 6836/7 a p.č. 6836/8, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.16 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemků v k.ú. 
Předmostí, k.ú. Dluhonice, k.ú. Přerov, k.ú. Bochoř  k.ú. Lověšice u 
Přerova 

p. Zácha 

7.1.17 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věci  – 
pozemků p.č. 55, p.č. 57, p.č. 1145/4 a p.č. 1145/6 vše v k.ú. 
Dluhonice za část pozemku p.č. 606 v k.ú. Dluhonice - změna 
usnesení 

p. Zácha 

7.1.18 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 594 v k.ú. 
Předmostí 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- podílu o velikosti id. 5320/203682 na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.4.1 Směna nemovitých věcí – části pozemků p.č. 4954 a p.č. 5005 oba 
v k.ú. Přerov za část pozemku p.č. 347 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru v budově bytový dům č.p. 64,  příslušné k části obce 
Přerov I - Město, která je součástí pozemku p.č.  3346/7 v k.ú. 
Přerov (bezbariérová garáž Kozlovská 17) 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku 
p.č. 6868/190 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  
prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části 
obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 104 v 
k.ú. Předmostí (Hranická 14)  

p. Zácha 

7.7.1 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemcích p.č. 228/10, p.č. 228/11, p.č. 228/13, 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 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 442/8, 386/21, 
505/4, 506, 438/1, 442/2, 442/3 a 439/24, vše v k.ú. Lověšice u 
Přerova 

p. Zácha 

7.12.1 Dohoda o narovnání - úhrada za užívání nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 528/8 v k.ú. 
Předmostí  

p. Zácha 

7.12.2 Oprava povrchu točny BUS zastávky, Přerov - Dluhonice p. Zácha 

7.12.3 Smlouva o právu provést stavbu – "Vyhlídková plošina sportovní 
dráha Čekyně" -  na části pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

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

p. Zácha 
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7.12.5 Smlouva o právu provést stavbu – Azylový dům Přerov na částech 
pozemků p.č. 6868/21, p.č. 1018/4 a p.č. 4978/4 vše v k.ú. Přerov 

primátor 

7.12.6 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností - ceníky pro rok 
2023 – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.12.7 Úprava podmínek provozování úseku vodovodu a kanalizace ul. 
Hvězdná v Přerově - 2. etapa – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.12.8 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) – 
materiál na stůl 

p. Zácha 

7.13.1 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1029/2022 na 
realizaci stavby „Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a 
výměna stávajících dřevěných sklepních kójí za drátěné, nám. Fr. 
Rasche 7 

p. Zácha 

7.13.2 Souhlas s přechodem nájmu – materiál na stůl p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – L.Č. Mgr. Kouba 

8.2 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Veslařský 
klub Přerov, z. s. 

Mgr. Kouba 

8.3 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Novelizace vnitřních předpisů Mgr. Kouba 

9.2 Souhlas s projektem "Zázemí pro poskytování sociálních služeb 
Charity Přerov v Přerově - Předmostí" a jeho realizací na území 
obce Přerov. 

Mgr. Kouba 

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

10. Různé  

10.1 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2023 primátor 

10.2 Vzdání se funkce ředitele Kulturních a informačních služeb města 
Přerova, příspěvkové organizace a uzavření Dohody o rozvázání 
pracovního poměru 

primátor 

10.3 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

10.4 Návrh na uzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového 
příspěvku zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do 
Městské policie Přerov 

primátor 

10.5 Nařízení č. .../2022, kterým se zrušuje Nařízení města Přerova č. 
2/2003, kterým se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací 
zdroje znečišťování 

primátor 

10.6 Komplexní správa internetového informačního portálu města 
Přerova - schválení uzavření smlouvy 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Přítomni: 

 

Předsedající:  primátor Ing. Petr Měřínský 

  

 

 

 

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

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

Střelec, Ing. Petr Vrána, Michal Zácha. 

 

 

 

 

Omluven:   Mgr. Jaroslav Hýzl 

 

 

 

 

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí KP 

   Bc. Lenka Chalupová  - tisková mluvčí 

 

 

     

 

Zapisovatelka:  Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 95. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 13. října 2022 v 9.00 

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

členů rady. 

Omluven:  Mgr. Jaroslav Hýzl 

Přijde později:  Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.    

 

 

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

 

Primátor Ing. Petr Měřínský: 

 OVĚŘOVATEL – navrhl uvolněného radního Ing. Tomáše Navrátila. 

   

 PROGRAM: 

 STAŽENÉ předlohy: 
- 10.2 - Vzdání se funkce ředitele Kulturních a informačních služeb města   Přerova, p.o.      

a uzavření Dohody o rozvázání pracovního poměru 

- 10.3 -    Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád 

 

 NOVÉ předlohy: 
- 7.12.6 -    TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností - ceníky pro rok 2023 

- 7.12.7 - Úprava podmínek provozování úseku vodovodu a kanalizace ul. Hvězdná              

v Přerově - 2. etapa 

- 7.12.8 - 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) 

- 7.13.2 -    Souhlas s přechodem nájmu 

 

 

Hlasování o ověřovateli a upraveném programu: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, 

Ph.D.) 

 

 

 

3501/95/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 95. schůze Rady města 

Přerova konané dne 13. října 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 95. schůze Rady města Přerova konané dne 13. října 2022, 

 

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

95. schůze Rady města Přerova. 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

Nejsou předlohy. 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

primátora. 

 

3502/95/4/2022 Rozpočtové opatření č. 18 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. schvaluje jiné využití účelových prostředků dle důvodové zprávy (ad 2), 

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 3). 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3503/95/5/2022 Realizace odpočinkové zóny v rámci protipovodňové zídky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje realizaci odpočinkové zóny v rámci spoluúčasti 

statutárního města Přerova na akci "Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa". 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

3504/95/6/2022 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 

stavební úpravy)“ – schválení Dodatku č. 3 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. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 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. 3 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace méněprací             

a víceprací) dle důvodové zprávy. 

 

Hodnota závazku ze smlouvy ve znění dodatku č.2 na veřejnou zakázku „Blažkův dům-inovační 

centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“ se po započtení méněprací a víceprací snižuje                        

o 17 016,95 Kč bez DPH a cena za plnění se dodatkem č. 3 mění z ceny 53 183 011,72 Kč bez DPH 

na cenu 53 165 994,77 Kč bez DPH, tj. 64 330 853,67 Kč včetně DPH. 

 

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

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

Měřínského, primátora. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3505/95/6/2022 „TGM 16 - Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově“ – Výzva         

k zaplacení pohledávky ve výši 5.312.375,- Kč 5.212.375,- Kč - 

předžalobní výzva dle § 142 o.s.ř. 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

bere na vědomí zaslaný dokument Výzva k zaplacení pohledávky ve výši 5.312.375,- Kč  5.212.375,- 

Kč – předžalobní výzva dle § 142 o.s.ř. - 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, s tím, že předžalobní výzva nebude 

akceptována a pohledávka nebude uhrazena. 

 

 

VARIANTA II.: 

1. bere na vědomí zaslaný dokument Výzva k zaplacení pohledávky ve výši 5.312.375,- Kč         

5.212.375,- Kč – předžalobní výzva dle § 142 o.s.ř.  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. 

 

2. revokuje usnesení RM č. 3277/88/6/2022 ze dne 30.6.2022 o schválení uzavření dodatku č. 1 

ke Smlouvě smlouvu na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti            

a autorského dozoru na projektu „TGM 16 – Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově“,      



9 

 

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 

 

3. bere na vědomí převzetí dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu      

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 bez uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

 

4. souhlasí s úhradou dlužné částky (pohledávky) ve výši 5 212 375,- Kč bez uzavření dodatku 

č. 1 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 

 

 

Diskuse: 

Navrhovatel materiálu primátor Ing. Měřínský: 

- Doporučil variantu II. usnesení. 

 

p. Zácha: 

- navrhl vyškrtnout „předžalobní výzva dle § 142 o.s.ř.“ 

 

Mgr. Kouba: 

- Upozornil na mylně uvedenou výši pohledávky v usnesení – požádal o opravení částky            

na 5.212.375,- Kč 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

Hlasování o návrhu pana Záchy: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

3506/95/6/2022 Kartelová dohoda na veřejnou zakázku „Zajištění přenosu dat              

a informací v územní samosprávě statutárního města Přerova“ – 

zpracování znaleckého posudku 

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 odbornou zprávu o průběhu zpracování odhadu škody kartelové dohody         

v rámci veřejné zakázky „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 

Přerova“ zpracovanou společností Kreston A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Moravské 

náměstí 1007/14, 602 00 Brno-Veveří, IČ: 44119097 v příloze č. 1, 

 

2. schvaluje zpracování kompletního znaleckého posudku dle důvodové zprávy. 
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Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3507/95/6/2022 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – II. etapa smlouva o převodu 

projektové dokumentace a převodu práv a povinností  

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o převodu práv a povinností 

stavebníka a prodeji projektové dokumentace akce „Kanalizace a ČOV Čekyně Penčice – II. etapa“ 

vyplývajících ze stavebního povolení mezi Statutárním městem Přerovem, Bratrská 34, 750 11 Přerov 

jako převodcem a Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov jako nabyvatelem 

ve znění dle přílohy za pořizovací cenu dokumentace ve výši 500 000,- Kč bez DPH. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3508/95/6/2022 Úprava silnice I/47v místě napojení Emos - uzavření smlouvy                 

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie č. Z_S24_12_8120075221 související se stavbou "Úprava silnice I/47          

v místě napojení Emos" mezi ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,    

IČ 24729035 jako vlastníkem zařízení určeného k dodávce elektrické energie a Statutárním 

městem Přerov, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 34, Přerov, PSČ 750 11 jako stavebníkem, 

za podmínky schválení finančního krytí. 

 

2. pověřuje radního Michala Záchu, DiS., k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 

návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3612 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210629 

 – Energetické úspory bytového domu, 

 nám. Fr. Rasche 3) 

6 083,5 - 300,0 5 783,5 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210423 

 – Úprava silnice I/47 v místě napojení 

4 865,2 + 300,0 5 165,2 
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 EMOS) 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3509/95/6/2022 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0584/2022                 

na realizaci stavby „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ 

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/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. 2 je změna rozsahu původního předmětu plnění, tj. realizace víceprací.  

 

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

Hranická“, ponížená o hodnotu uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy, se po započtení aktuálních 

víceprací zvyšuje o 39 661,72 Kč bez DPH, tj. cena za plnění se Dodatkem č. 2 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, 

resp. z ceny sjednané Dodatkem č. 1 této smlouvy (12 664 550,30 Kč bez DPH, tj. 15 324 105,86 Kč   

s DPH), na cenu 12 704 212,02 Kč bez DPH, tj. 15 372 096,54 Kč s DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 2 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: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3510/95/6/2022 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Úprava prostoru křižovatek Bayerova, Kozlovská, Šrobárova“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení 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. 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

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

projektové dokumentace s názvem „Úprava prostoru křižovatek Bayerova, Kozlovská, 

Šrobárova“ dle příloh č. 1 - 3,  

 

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

„Zpracování projektové dokumentace s názvem „Úprava prostoru křižovatek Bayerova, 

Kozlovská, Šrobárova“, 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,  

 

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: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3511/95/6/2022 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 

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

dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Cyklostezka Šířava – Svisle a R. Stokláskové“, zadávané v souladu s ust. § 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 

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

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 

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

účastník výběrového řízení č. 4 společnost NELL PROJEKT s.r.o., se sídlem Zarámí 428,     

760 01 Zlín, IČ: 29209081, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 

a je současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,          

a společností NELL PROJEKT s.r.o., se sídlem Zarámí 428, 760 01 Zlín, IČ: 29209081, jako 

zhotovitelem veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace                

s názvem „Cyklostezka Šířava – Svisle a R. Stokláskové“. 

               

Cena za plnění bude činit: 636 000,- Kč bez DPH, tj. 769 560,- Kč včetně 21 % DPH. 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem                  

a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hany Mazochové,         

na základě jejího pověření usnesením 91. Rady města Přerova č. usnesení 3389/91/6/2022       

ze dne 25. 8. 2022. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3512/95/6/2022 Veřejná zakázka „Obměna datových úložišť“ – rozhodnutí                    

o námitkách, schválení změny zadávacích podmínek                            

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, o námitkách proti zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce “Obměna 

datových úložišť“ podané účastníkem zadávacího řízení Huawei Technologies (Czech) s.r.o. 

se sídlem Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4-Michle, IČ: 27367061, a to tak, že jim vyhovuje, 

 

2. schvaluje úpravu zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Obměna 

datových úložišť“ v obsahu dle přílohy č. 2, 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisu rozhodnutí o námitkách. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

3513/95/7/2022 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci          

z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 433/1         

v k.ú. Vinary 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 záměr statutárního města Přerov – úplatný převod části 

pozemku p.č. 433/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře cca 20 m2 v k.ú. Vinary u Př. z vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3514/95/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

vlastnictví statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/2 

pozemku p.č. 548/4 v k.ú. Kozlovice 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 – úplatný převod 

nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/2 pozemku p.č. 548/4 

v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3515/95/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z vlastnictví StMPr - části pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

o výměře cca 2000 m2 ve výběrovém řízení 

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. 786 v k.ú. Kozlovice u Přerova o výměře cca 2000 m2 z vlastnictví StMPr ve výběrovém 

řízení. 
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Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3516/95/7/2022 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí                  

ve vlastnictví statutárního města Přerov  –  pozemku p.č. St. 725, jehož 

součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  pozemku p.č. St. 

726, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  

pozemku p.č. St. 728, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti 

vybavenosti č.p. 50, příslušný k části obce Přerov II-Předmostí (Pod 

Skalkou 11) a částí pozemku p.č. 30/4  vše v k.ú. Předmostí ve 

vlastnictví StMPr za pozemek p.č. 4253, jehož součástí je objekt 

bydlení č.p. 541, příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemek p.č. 

4252  vše v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 44) ve vlastnictví Olomouckého 

kraje 

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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerov - směnu pozemku p.č. 4253 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 193 m2, 

jehož součástí je objekt bydlení č.p. 541, příslušný k části obce Přerov I-Město, (Velká Dlážka 44)       

a pozemku p.č. 4252 zahrada o celkové výměře 1.281 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

Olomouckého kraje, s právem hospodaření příspěvkové organizace  Středisko  sociální prevence 

Olomouc, se sídlem Olomouc, Nová Ulice, Na Vozovce 622/26, IČ 75004437 za nemovitosti – 

pozemek p.č. St. 725 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 377 m2, jehož součástí je objekt občanské 

vybavenosti bez č.p./č.e.,  pozemek p.č. St. 726 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 334 m2, jehož 

součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  pozemek p.č. St. 728 zast. pl. a nádvoří               

o celkové výměře 594 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č.p. 50, příslušný k části obce 

Přerov II-Předmostí (Pod Skalkou 11) a části pozemku p.č. 30/4 ost. pl., jiná plocha dle geometrického 

plánu č. 1310-135/2020 označené jako pozemek p.č. 30/106 ost. pl., jiná plocha o výměře 1.493 m2       

a jako pozemek p.č. 30/107 ost. pl., jiná plocha o výměře 371 m2 vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3517/95/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci     

do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6868/189 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 - úplatný převod 

pozemku p.č. 6868/189 ostatní plocha o výměře 3171 m2 v k.ú. Přerov z majetku společnosti České 
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dráhy a.s., se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1, IČ: 70994226, do majetku statutárního města 

Přerova. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3518/95/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

vlastnictví statutárního města Přerov – spoluvlastnického podílu k id. 

2/8 pozemku p.č. 4845 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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerova – úplatný převod spoluvlastnického podílu k id. 2/8 pozemku p.č. 4845 

lesní pozemek o výměře 4112 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 

131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04817320, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3519/95/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5839/3 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. 5839/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 v k.ú. Přerov v majetku statutárního 

města Přerova. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3520/95/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod / nájem nemovité 

věci z / v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 91/1 

v k.ú. Lýsky 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

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

úplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č. 91/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

40 m2 v k.ú. Lýsky z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví žadatelů, 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 91/1 ostatní plocha, 

jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Lýsky ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3521/95/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí – 

části pozemku p.č. 60/4 a pozemku p.č. 60/12 vše v k.ú. Popovice           

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 – úplatný převod části 

pozemku p.č. 60/4 ostatní plocha o výměře cca 1300 m2 a cca 170 m2 a pozemku p.č. 60/12 vodní 

plocha o výměře 1275 m2 oba v k.ú. Popovice u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova        

z majetku statutárního města Přerova žadateli. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3522/95/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 456/2 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 části pozemku 

p.č. 456/2 ostatní plocha, silnice o výměře 11 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

 



18 

 

3523/95/7/2022 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – pozemku p.č. 5156/11 v k.ú. Přerov          

za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 pozemku p.č. 193/5 a za 

spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 pozemku p.č. 193/6 oba v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o. 

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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerov - směnu pozemku p.č. 5156/11 orná půda o celkové výměře 4.266 m2 v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 pozemku p.č. 

193/5 zast. pl. a nádvoří o výměře 121 m2 a za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 pozemku p.č. 

193/6 ost. pl., jiná plocha o výměře 24 m2 oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti PCP Estate 

s.r.o., se sídlem Praha, Grafická 827/16, IČ 27608484. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3524/95/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1961/1 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 neschvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části 

pozemku p.č. 1961/1 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3525/95/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 51/7, p.č. 208/1 a p.č. 

548/1, vše v k.ú. Kozlovice 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. 51/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2, p.č. 208/1 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 14 m2 a p.č. 548/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2, vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova v majetku statutárního města Přerova. 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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3526/95/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 1169/3, 1873/1, 1873/7, 

1961/1, 1981/1, 1981/36, 1981/37, 1981/38, 1981/40, 1981/41, 1981/43, 

1981/44, 1981/45, 1981/46, 2051/1, 2152/1, 2153/5, 2153/8, 2155/1, 4981, 

4982, 4985, 5032, 5039, 5040, 5041, 5043, 5045, 5054/1, 5056/1 a p.č. 

5059, 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 záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku 

p.č. 1169/3 ostatní plocha o výměře 46 m2, části pozemku p.č. 1873/1 ostatní plocha o výměře 9 m2, 

části pozemku p.č. 1873/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2, části pozemku p.č. 1961/1 

ostatní plocha o výměře 190 m2, části pozemku p.č. 1981/1 ostatní plocha o výměře 78 m2, části 

pozemku p.č. 1981/36 ostatní plocha o výměře 218 m2, části pozemku p.č. 1981/37 ostatní plocha        

o výměře 24 m2, části pozemku p.č. 1981/38 ostatní plocha o výměře 92 m2, části pozemku p.č. 

1981/40 ostatní plocha o výměře 14 m2, části pozemku p.č. 1981/41 ostatní plocha o výměře 32 m2, 

části pozemku p.č. 1981/43 ostatní plocha o výměře 50 m2, části pozemku p.č. 1981/44 ostatní plocha 

o výměře 48 m2, části pozemku p.č. 1981/45 ostatní plocha o výměře 180 m2, části pozemku p.č. 

1981/46 ostatní plocha o výměře 124 m2, části pozemku p.č. 2051/1 ostatní plocha o výměře 60 m2, 

části pozemku p.č. 2152/1 ostatní plocha o výměře 126 m2, části pozemku p.č. 2153/5 ostatní plocha    

o výměře 120 m2, části pozemku p.č. 2153/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2, části 

pozemku p.č. 2155/1 ostatní plocha o výměře 20 m2, části pozemku p.č. 4981 ostatní plocha o výměře 

294 m2, části pozemku p.č. 4982 ostatní plocha o výměře 398 m2, části pozemku p.č. 4985 ostatní 

plocha o výměře 166 m2, části pozemku p.č. 5032 ostatní plocha o výměře 166 m2, části pozemku p.č. 

5039 ostatní plocha o výměře 220 m2,  části pozemku p.č. 5040 ostatní plocha o výměře 268 m2,  části 

pozemku p.č. 5041 ostatní plocha o výměře 514 m2, části pozemku p.č. 5043 ostatní plocha o výměře 

94 m2, části pozemku p.č. 5045 ostatní plocha o výměře 20 m2, části pozemku p.č. 5054/1 ostatní 

plocha o výměře 4 m2, části pozemku p.č. 5056/1 ostatní plocha o výměře 124 m2 a části pozemku p.č. 

5059 ostatní plocha o výměře 201 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3527/95/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     

z vlastnictví statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 6836/1       

a pozemků p.č. 6836/6, p.č. 6836/7 a p.č. 6836/8, 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: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6836/1 zahrada o výměře cca 312 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova žadateli 1 
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2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 6836/1 

zahrada o výměře cca 360 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova žadateli 2 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 6836/1 

zahrada o výměře cca 611 m2 a pozemku p.č. 6836/6 zastavěná plocha a nádvoří o celkové 

výměře 14 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova žadatelům 3 

 

4. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 6836/1 

zahrada o výměře cca 588 m2 a pozemku p.č. 6836/7 zastavěná plocha a nádvoří o celkové 

výměře 22 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova žadateli 4 

 

5. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 6836/1 

zahrada o výměře cca 601 m2 a pozemku p.č. 6836/8 zastavěná plocha a nádvoří o celkové 

výměře 15 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova žadatelům 5 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3528/95/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova – částí pozemků v k.ú. Předmostí, k.ú. 

Dluhonice, k.ú. Přerov, k.ú. Bochoř 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 nemovitých 

věcí v majetku statutárního města Přerova: 

 

části pozemku p.č. 526/5 ostatní plocha o výměře 703 m2, pozemku p.č. st. 563 zast. pl. o výměře      

10 m2, části pozemku p.č. 543 ostatní plocha o výměře 23 m2, části pozemku p.č. 263 ovocný sad         

o výměře 491 m2, části pozemku p.č. 542/4 ostatní plocha o výměře 61 m2, části pozemku p.č. 542/1 

ostatní plocha o výměře 691 m2, části pozemku p.č. 633/86 ostatní plocha o výměře 74 m2, části 

pozemku p.č. 549 ostatní plocha o výměře 28 m2, části pozemku p.č. 526/1 ostatní plocha o výměře 

4867 m2 a části pozemku p.č. 241/2 zahrada o výměře 261 m2 vše v k.ú. Předmostí, 

části pozemku p.č. 1016/3 ostatní plocha o výměře 118 m2, části pozemku p.č. 1014/6 ostatní plocha    

o výměře 171 m2, části pozemku p.č. 1355 ostatní plocha o výměře 107 m2, pozemku p.č. 1084/4 

trvalý travní porost o výměře 132 m2, části pozemku p.č. 1084/1 trvalý travní porost o výměře 26 m2, 

části pozemku p.č. 1014/5 ostatní plocha o výměře 21 m2, části pozemku p.č. 1353 ostatní plocha         

o výměře 78 m2, části pozemku p.č. 60 zahrada o výměře 23 m2, části pozemku p.č. 1352 trvalý travní 

porost o výměře 28 m2, části pozemku p.č. 1347 ostatní plocha o výměře 62 m2, části pozemku p.č. 

1021/1 ostatní plocha o výměře 40 m2, pozemku p.č. 1317 trvalý travní porost o výměře 362 m2, 

pozemku p.č. 1021/2 ostatní plocha o výměře 117 m2, pozemku p.č. 1315 orná půda o výměře 239 m2, 

části pozemku p.č.  1016/4 ostatní plocha o výměře 58 m2, části pozemku p.č. 1312 ostatní plocha        

o výměře 52 m2, části pozemku p.č.1309 ostatní plocha o výměře 50 m2, části pozemku p.č.1306 

ostatní plocha o výměře 91 m2, části pozemku p.č. 62 zahrada o výměře 76 m2, části pozemku p.č. 

51/1 zahrada o výměře 10 m2, části pozemku p.č. 52/1 zahrada o výměře 81 m2 vše v k.ú. Dluhonice, 

části pozemku p.č. 5875/51 orná půda o výměře 2385 m2, části pozemku p.č. 7102/1 ostatní plocha       

o výměře 7 m2, části pozemku p.č. 5950/1 zahrada o výměře 74 m2, části pozemku p.č. 5990/49 orná 

půda o výměře 48 m2, části pozemku p.č. 5990/41 orná půda o výměře 168 m2, části pozemku p.č. 

6105/10 orná půda o výměře 3 m2, části pozemku p.č. 7166/143 orná půda o výměře 91 m2, části 
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pozemku p.č. 7166/135 orná půda o výměře 124 m2, části pozemku p.č. 7166/123 orná půda o výměře 

96 m2, části pozemku p.č. 7166/92 orná půda o výměře 99 m2, části pozemku p.č. 7166/115 orná půda 

o výměře 146 m2, části pozemku p.č. 7166/87 ostatní plocha o výměře 26 m2, části pozemku p.č. 

7166/88 ostatní plocha o výměře 107 m2, části pozemku p.č. 6226/35 orná půda o výměře 60 m2, části 

pozemku p.č. 6858 ostatní plocha o výměře 877 m2, části pozemku p.č. 7162/1 ostatní plocha               

o výměře 20 m2, části pozemku p.č. 7162/2 ostatní plocha o výměře 621 m2, pozemku p.č. 7160/1 

ostatní plocha o výměře 497 m2, pozemku p.č. 6200/54 orná půda o výměře 40 m2, pozemku p.č. 

7160/2 ostatní plocha o výměře 129 m2, části pozemku p.č. 6200/1 orná půda o výměře 194 m2, 

pozemku p.č. 6200/41 orná půda o výměře 243 m2, pozemku p.č. 6200/42 ostatní plocha o výměře    

123 m2, pozemku p.č. 6200/43 orná půda o výměře 107 m2, části pozemku p.č. 7166/31 ostatní plocha 

o výměře 119 m2, pozemku p.č. 6194/13 ostatní plocha o výměře 264 m2, pozemku p.č. 7160/7 ostatní 

plocha o výměře 3 m2, pozemku p.č. 6194/11 ostatní plocha o výměře 103 m2, pozemku p.č. 7160/5 

ostatní plocha o výměře 253 m2, části pozemku p.č. 6135 ostatní plocha o výměře 38 m2, pozemku p.č. 

7160/6 ostatní plocha o výměře 34 m2, pozemku p.č. 7166/34 ostatní plocha o výměře 37 m2, pozemku 

p.č. 7161/1 ostatní plocha o výměře 232 m2, části pozemku  p.č. 6133/1 orná půda o výměře 167 m2, 

pozemku p.č. 7166/36 orná půda o výměře 47 m2, části pozemku p.č. 6857/11 ostatní plocha o výměře 

393 m2, části pozemku p.č. 7166/136 orná půda o výměře 58 m2, části pozemku p.č. 7166/116 orná 

půda o výměře 67 m2,  pozemku p.č. 7161/2 ostatní plocha o výměře 561 m2, části pozemku p.č. 

6857/12 ostatní plocha o výměře 784 m2, části pozemku p.č. 7161/3 ostatní plocha o výměře 581 m2, 

části pozemku p.č. 6163/1 ostatní plocha o výměře 803 m2, části pozemku p.č. 6165/2 ostatní plocha      

o výměře 16 m2, části pozemku p.č. 6164 orná půda o výměře 624 m2, části pozemku p.č. 6166/1 

ostatní plocha o výměře 526 m2, části pozemku p.č. 6165/1 ostatní plocha o výměře 27 m2, části 

pozemku p.č. 6166/2 ostatní plocha o výměře 36 m2, části pozemku p.č. 7106/89 ostatní plocha            

o výměře 2 m2, části pozemku p.č. 7106/86 ostatní plocha o výměře 12 m2, části pozemku p.č. 7116/4 

ostatní plocha o výměře 254 m2, části pozemku p.č. 7279/5 ostatní plocha o výměře 216 m2, části 

pozemku p.č. 6641/2 ostatní plocha o výměře 275 m2, pozemku p.č. 7279/47 ostatní plocha o výměře 

78 m2, pozemku p.č.7279/1 ostatní plocha o výměře 48 m2, části pozemku p.č.  6633/1 ostatní plocha 

o výměře 119 m2, pozemku p.č. 4135/20 ostatní plocha o výměře 25 m2, části pozemku p.č. 6163/2 

orná půda o výměře 296 m2, části pozemku p.č. 7114/4 ostatní plocha o výměře 14 m2 vše v k.ú. 

Přerov, 

 

části pozemku p.č. 1477/1 ostatní plocha o výměře 209 m2, pozemku p.č. 2176/61 orná půda o výměře 

282  m2, části pozemku p.č. 1649/1 orná půda o výměře 915 m2, pozemku p.č. 1633/2 orná půda          

o výměře 11 m2, pozemku p.č. 1649/3 o výměře 1 m2, pozemku p.č. 2176/60 orná půda o výměře      

309 m2, pozemku p.č. 2176/58 orná půda o výměře 46 m2, pozemku p.č. 2176/28 ostatní plocha           

o výměře 7 m2, části pozemku p.č. 1633/1 orná půda o výměře 26 m2, pozemku p.č. 1665/3 ostatní 

plocha o výměře 18 m2, částí pozemků p.č.1602/1 orná půda o výměře 25 m2, části pozemku p.č.  

1444/1 orná půda o výměře 12 m2, části pozemku p.č. 1444/2 orná půda o výměře 13 m2, pozemku 

p.č. 2176/27 ostatní plocha o výměře 384 m2, pozemku p.č. 1665/1 ostatní plocha o výměře 76 m2, 

části pozemku p.č. 1477/2 ostatní plocha o výměře 152 m2, části pozemku p.č. 1544 orná půda             

o výměře 25 m2,  části pozemku p.č. 1449/1 orná půda o výměře 64 m2,  části pozemku p.č. 1449/2 

orná půda  o výměře 38 m2, části pozemku p.č. 1367 orná půda o výměře 2 m2, části pozemku p.č. 

1064/8 orná půda o výměře 350 m2, části pozemku p.č. 1064/9 orná půda o výměře 31 m2 vše v k.ú. 

Bochoř, 

 

části pozemku p.č. 481/2 ostatní plocha o výměře 26 m2, části pozemku p.č. 474/2 ostatní plocha          

o výměře 815 m2, části pozemku p.č. 278/49 orná půda o výměře 68 m2, části pozemku p.č. 278/51 

orná půda o výměře 24 m2, části pozemku p.č. 293/2 orná půda o výměře 15 m2, části pozemku p.č. 

278/54 orná půda o výměře 543 m2, části pozemku p.č. 478/2 ostatní  plocha o výměře 33 m2, 

pozemku p.č. 478/1 ostatní plocha o výměře 477 m2, části pozemku p.č. 322/23 orná půda o výměře 

89 m2, pozemku p.č. 322/16 orná půda o výměře 398 m2, části pozemku p.č. 548/47 orná půda              

o výměře 201 m2, pozemku p.č. 548/84 orná půda o výměře 17 m2, pozemku p.č. 481/3 ostatní plocha 

o výměře 251 m2, části pozemku p.č. 486 ostatní plocha o výměře 656 m2, části pozemku p.č. 549/2 

ostatní plocha o výměře 257 m2, pozemku p.č. 549/1 ostatní plocha o výměře 57 m2, pozemku p.č. 

491/1 ostatní plocha o výměře 132 m2, pozemku p.č. 549/33 ostatní plocha o výměře 2 m2, pozemku 
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p.č. 549/36 trvalý travní porost o výměře 5 m2, pozemku p.č. 549/30 trvalý travní porost o výměře       

1 m2, části pozemku p.č. 367/14 trvalý travní porost o výměře 6 m2, pozemku p.č. 549/3 ostatní plocha 

o výměře 590 m2, části pozemku p.č.  549/13 ostatní plocha o výměře 73 m2, pozemku p.č. 491/2 

ostatní plocha o výměře 5 m2, pozemku p.č. 495/1 ostatní plocha o výměře 31 m2, pozemku p.č. 386/3 

orná půda o výměře 527 m2, části pozemku p.č. 386/21 orná půda o výměře 185 m2, části pozemku 

p.č. 505/2 ostatní plocha o výměře 37 m2, části pozemku p.č. 505/3 ostatní plocha o výměře 38 m2     

vše v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3529/95/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věci – 

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

za část pozemku p.č. 606 v k.ú. Dluhonice - změna usnesení 

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 mění své usnesení č. 3320/89/7/2022, přijaté na 89. schůzi dne 

14.7.2022 tak, že nově zní takto: 

"Rada města Přerova po projednání 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - směnu 

pozemků p.č. 55 zahrada o výměře 123 m2, p.č. 57 zahrada o výměře 53 m2, p.č. 1145/4 zahrada          

o výměře 60 m2 a p.č. 1145/6 zahrada o výměře 187 m2 vše v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví Bc. J.P.    

za část pozemku p.č. 606 orná půda o výměře 688 m2 v k.ú. Dluhonice (v rozsahu stavební parcely A 

vyznačené v příloze) v majetku statutárního města Přerova bez doplatku rozdílu cen směňovaných 

pozemků. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (primátor Ing. Měřínský), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3530/95/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 594 v k.ú. Předmostí 

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. 594 ostatní plocha o výměře cca 2 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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3531/95/7/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

podílu o velikosti id. 5320/203682 na pozemku p.č. 3067/4 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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod nemovité věci - podílu o velikosti id. 5320/203682 na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov          

z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. F*** Z*** a Bc. J*** Z***, 

oba bytem ***, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem         

ve výši 25.250,- Kč.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3532/95/7/2022 Směna nemovitých věcí – části pozemků p.č. 4954 a p.č. 5005 oba v k.ú. 

Přerov za část pozemku p.č. 347 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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu 

nemovitých věcí – části pozemku p.č. 4954 ost. plocha označeného dle geometrického plánu č. 7516-

60/2021 jako díl ʺcʺ o výměře 22 m2 a části pozemku p.č. 5005 ost. plocha označeného dle 

geometrického plánu 7516-60/2021 jako díl ʺdʺ o výměře 41 m2, oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

statutárního města Přerova, za část pozemku p.č. 347 zahrada označeného dle geometrického plánu     

č. 7516-60/2021 jako díl ʺaʺ o výměře 7 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví pana M*** P***, bytem ***, 

Přerov-Předmostí, s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků ve výši 94.080,- Kč ve prospěch 

statutárního města Přerova.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3533/95/7/2022 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostoru v budově bytový dům č.p. 64, příslušné k části obce Přerov      

I - Město, která je součástí pozemku p.č.  3346/7 v k.ú. Přerov 

(bezbariérová garáž Kozlovská 17) 

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: 

 



24 

 

VARIANTA I.: 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor v budově bytový dům č.p. 64, příslušné k části 

obce Přerov I - Město, která je součástí pozemku p.č. 3346/7 v k.ú. Přerov (Kozlovská 17) - 

bezbariérové garáže č. 2 o výměře 23,70 m2 mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a paní J.D. jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 165,- Kč/m2/rok, tj. 3.911,- 

Kč/rok (bez DPH) a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu bude využití 

prostoru jako bezbariérová garáž. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny 

samostatně. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem prostoru v budově bytový dům č.p. 64, 

příslušné k části obce Přerov I - Město, která je součástí pozemku p.č. 3346/7 v k.ú. Přerov 

(Kozlovská 17) - bezbariérové garáže č. 2 o výměře 23,70 m2 žadateli – L.Š. 

 

 

VARIANTA II.: 

1. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor v budově bytový dům č.p. 64, příslušné       

k části obce Přerov I - Město, která je součástí pozemku p.č. 3346/7 v k.ú. Přerov (Kozlovská 

17) - bezbariérové garáže č. 2 o výměře 23,70 m2 mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a paní J.D. jako nájemcem. Nájemní smlouva měla být uzavřena na dobu 

neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Výše nájemného měla činit 165,- Kč/m2/rok, tj. 

3.911,- Kč/rok (bez DPH) a měla být navýšena o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu mělo 

být využití prostoru jako bezbariérová garáž. Náklady na spotřebované energie měly být 

hrazeny samostatně.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem prostoru v budově bytový dům č.p. 64, 

příslušné k části obce Přerov I - Město, která je součástí pozemku p.č. 3346/7 v k.ú. Přerov 

(Kozlovská 17) - bezbariérové garáže č. 2 o výměře 23,70 m2 žadateli – L.Š.  

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor v budově bytový dům č.p. 64, příslušné           

k části obce Přerov I - Město, která je součástí pozemku p.č. 3346/7 v k.ú. Přerov (Kozlovská 

17) - bezbariérové garáže č. 2 o výměře 23,70 m2 mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a panem L.Š. jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 

určitou, 29 dnů. Výše nájemného bude činit 311,- Kč (bez DPH) a bude navýšena o příslušnou 

sazbu DPH. Účelem nájmu bude využití prostoru jako bezbariérová garáž. Náklady                

na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.  

 

 

Navrhovatel materiálu pan Zácha: 

- Doporučil variantu II. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3534/95/7/2022 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 

6868/190 v k.ú. Přerov 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 

6868/190, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Přerov o výměře 515 m2 mezi společností České dráhy, 

a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 70994226, jako pronajímatelem       

a statutárním městem Přerov, jako nájemcem. Výše nájemného bude činit 28 736,24 Kč/rok. Nájemné 

je osvobozeno od DPH. Nájem bude uzavřený na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, a to      

s účinností od 01.11.2022. Uzavřením nájemní smlouvy dojde ke zrušení původní nájemní smlouvy    

na část daného pozemku sloužícího pro umístění kontejnerů na směsný domovní odpad. Účelem 

nájmu bude využití části pozemku jako plocha pro setkávání obyvatel přilehlého obytného domu          

a dále plocha pro zřízení stanoviště kontejnerů na směsný domovní odpad. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3535/95/7/2022 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  

prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části obce 

Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 104 v k.ú. 

Předmostí (Hranická 14)  

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 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 

5.10.2020 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a spolkem Český svaz bojovníků 

za svobodu, se sídlem Legerova 1854/22, Nové Město, Praha 2, IČ 0442755 jako vypůjčitelem            

na prostor - místnost č. 17 o výměře 75 m2 v 1. NP v budově občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné    

k části obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 104 v k.ú. Předmostí (Hranická 

14). Dodatek č. 1 se bude týkat změny doby výpůjčky, kdy původní doba výpůjčky - na dobu určitou 

do 31.10.2022 se změní na novou dobu výpůjčky - na dobu určitou do 31.10.2024. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3536/95/7/2022 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemcích p.č. 228/10, p.č. 228/11, p.č. 228/13, 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: 

 

1. schvaluje právo umístění stavby "Horní Moštěnice, TIRELOG, DTS, Kvn, vVN, HDPE", 

číslo stavby IV-12-8023697 na pozemcích statutárního města Přerova p.č. 228/10, p.č. 228/11, 
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p.č. 228/13, p.č. 228/14, p.č. 228/25, p.č. 456/2 a p.č. 464, vše v k.ú. Lověšice u Přerova          

v rozsahu dle předloženého situačního výkresu, 

 

2. schvaluje nájem částí pozemků p.č. 228/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, 

p.č. 228/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, p.č. 228/13 ostatní plocha, jiná 

plocha o výměře 7 m2, p.č. 228/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2, p.č. 228/25 

ostatní plocha, dráha o výměře 10 m2, p.č. 456/2 ostatní plocha, silnice o výměře 122 m2 a p.č. 

464 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2, vše v k.ú. Lověšice u Přerova             

a uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem                    

a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly,    

IČ: 24729035 jako nájemcem. Nájemné bude hrazeno po dobu faktického užívání pozemků      

a jeho výše bude stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017 a bude činit 49,- 

Kč/m2/rok, navýšených o příslušnou sazbu DPH, 

 

3. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení VN 22kV, včetně připoložení 

trubek HDPE pro budoucí ZOK, a s tím spojené omezení povinného, spočívající 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 kabelové vedení VN 22kV k tíži pozemků p.č. 228/10, p.č. 228/11, p.č. 228/13, 

p.č. 228/14, p.č. 228/25, p.č. 456/2 a p.č. 464, vše v k.ú. Lověšice u Přerova v majetku 

statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 a uzavřít Smlouvu o právu provést 

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

jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti a společností 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 

jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3537/95/7/2022 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech                 

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 442/8, 386/21, 

505/4, 506, 438/1, 442/2, 442/3 a 439/24, 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: 

 

1. schvaluje zrušení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích veřejné osvětlení               

a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 

opravami, provozováním a odstraněním veřejného osvětlení, k tíži pozemků p.č. 442/8, 

386/21, 505/1, 506, 438/1, 442/2, 442/3, 439/24, vše v k.ú. Lověšice u Přerova, a to ve 

prospěch Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc,                 

IČ 60609460, v rozsahu dle geometrického plánu č. 451-184/2016 a uzavření Dohody              

o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. 
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Dohoda o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi 

Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako 

povinným z věcného břemene – služebnosti, Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 

1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ 60609460, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti 

a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 

546/56, Praha 4, 140 00, IČ 65993390, jako investorem. 

 

2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích veřejné osvětlení              

a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 

opravami, provozováním a odstraněním veřejného osvětlení, k tíži pozemků p.č. 442/8, 

386/21, 505/4, 506, 438/1, 442/2, 442/3, 439/24, vše v k.ú. Lověšice u Přerova, a to ve 

prospěch Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc,                 

IČ 60609460, v rozsahu dle geometrického plánu č. 451-184/2016 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, jako povinným z věcného 

břemene – služebnosti, Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 

Olomouc, IČ 60609460, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4,   

140 00, IČ 65993390, jako investorem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle 

geometrického plánu č. 451-184/2016, za jednorázovou úhradu 80.000,- Kč. V ceně je 

zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

Investor 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: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3538/95/7/2022 Dohoda o narovnání - úhrada za užívání nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 528/8 v k.ú. 

Předmostí  

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 mezi statutárním městem Přerov jako 

vlastníkem pozemku p.č. 528/8 ostatní plocha v k.ú. Předmostí a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,         

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 jako uživatelem. Předmětem dohody je 

poskytnutí finanční náhrady za užívání části pozemku p.č. 528/8 ostatní plocha výměře 286 m2 v k.ú. 

Předmostí v souvislosti se stavbou „Dálnice D1, 0137 Přerov – Lipník“ v době od 1.1.2021 – 

30.6.2022, a to ve výši 45,-Kč/m2/rok (včetně DPH) za období od 1.1.2021 do 31.12.2021                     

a 49,- Kč/m2/rok (včetně DPH) za období od 1.1.2022 do 30.6.2022. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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3539/95/7/2022 Oprava povrchu točny BUS zastávky, Přerov - Dluhonice 

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: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. SML/1419/2022 na realizaci stavební akce "Oprava 

povrchu točny BUS zastávky, Přerov - Dluhonice", mezi společností STRABAG a.s., 

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744 jako zhotovitelem a Statutárním městem 

Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825 jako objednatelem ve znění přílohy č.1 

 

2. pověřuje Ing. Miloslava Dohnala, vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb 

uzavřením Smlouvy o dílo SML/1419/2022 o celkové hodnotě díla 196 930,00 Kč bez DPH. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3540/95/7/2022 Smlouva o právu provést stavbu – "Vyhlídková plošina sportovní 

dráha Čekyně" - na části pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí 

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 právu provést stavbu  mezi 

statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a spolkem AUTO KLUB PŘEROV – město         

v AČR, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 533751, jako stavebníkem, kterou statutární město Přerov 

uděluje spolku AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR souhlas s umístěním a provedením stavby 

"Vyhlídková plošina sportovní dráha Čekyně" na části pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí v rozsahu 

dle dokumentace, kterou zpracoval Ing. J.J., a která se stane ve smyslu ust. § 506 odst. 1 zákona          

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, součástí pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí. Součástí smlouvy je 

ujednání, že spolek AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR nebude v souvislosti se zřízením stavby 

požadovat po statutárním městu Přerov úhradu účelně vynaložených nákladů spojených se zřízením 

stavby. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3541/95/7/2022 Příkazní smlouva se společností Technické služby města Přerova, s.r.o. 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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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 vykonávat pro příkazce jeho jménem a na jeho účet bezplatně veškeré činnosti související    

s bezpečným a plynulým provozováním stavby dosud nezapsané do katastru nemovitostí – 

automatické kolárny BIKETOWER, která je součástí pozemku p.č. 6868/162 (ostatní plocha - dráha)    

o výměře 1 076 m2 v k.ú. Přerov. Příkazní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby, než 

příkazník nabyde vlastnické právo k části pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov o výměře cca 53 m2, 

jehož součástí je stavba - automatická kolárna BIKETOWER, nejdéle však do 30.6.2023. Součástí 

příkazní smlouvy bude ujednání, že veškeré činnosti a úkony související s provozem stavby – 

automatická kolárna BIKETOWER, které příkazník vykonal a učinil v době od 23.6.2022 do účinnosti 

smlouvy, se považují za plnění dle této smlouvy. Příkazník bude obstarávat příkaz bezplatně s tím,      

že mu bude náležet při provádění příkazu náhrada nákladů spojených s prováděním kompletních 

servisních a administrativních služeb při provozování stavby - automatické kolárny BIKETOWER 

včetně případných oprav této stavby prováděných příkazníkem i jinými dodavateli pověřenými 

příkazníkem při provádění příkazu, nákladů na dálkovou správu dat vykonávanou ze strany 

společnosti SYSTEMATIKA s.r.o., IČ 28851587, se sídlem Jindřišská 33, 530 02 Pardubice, nákladů 

na spotřebu materiálu např. termopapíru, nákladů na dodávku elektrické energie, případně dalších 

nákladů odsouhlasených předem příkazcem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tržby a výnosy    

za realizované služby při provozování stavby - automatické kolárny BIKETOWER budou příjmem 

příkazce.  

Součástí příkazní smlouvy bude udělení plné moci příkazcem příkazníkovi ke všem právním 

jednáním, která bude třeba učinit při provádění příkazu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 
 

3542/95/7/2022 Smlouva o právu provést stavbu – Azylový dům Přerov na částech 

pozemků p.č. 6868/21, p.č. 1018/4 a p.č. 4978/4 vše v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi 

statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a organizací Charita Přerov, se sídlem Přerov, 

Šířava 1295/27, IČ: 45180270, jako stavebníkem, kterou statutární město Přerov uděluje organizaci 

Charita Přerov souhlas s umístěním a provedením stavby „AZYLOVÝ DŮM PŘEROV“ na částech 

pozemků p.č. 6868/21, p.č. 1018/4 a p.č. 4978/4 vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle dokumentace, kterou 

zpracoval CUBESPACE s.r.o. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 2 se zdrželi (Mgr. Galová, Ing. Navrátil), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, 

Ph.D.) 

 

 

 

 

3543/95/7/2022 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností - ceníky pro rok 2023 

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

města Přerova. 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje v souladu s čl. II. odst. 2 Smlouvy o výkonu sjednaných 

činností – poskytování komunálních služeb a příkazní smlouvy č. MMPr/SML/1826/2020 ze dne 

15.12.2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.04.2021 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako 

objednatelem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ: 27841090, se sídlem Na Hrázi 

3165/17, 750 02 Přerov I - Město jako zhotovitelem položkový ceník prací a služeb pro rok 2023        

ve znění dle přílohy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3544/95/7/2022 Úprava podmínek provozování úseku vodovodu a kanalizace ul. 

Hvězdná v Přerově - 2. etapa 

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 úpravě vzájemných práv a povinností 

vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací mezi společností AVČ s.r.o., se sídlem 

Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 25848984 a statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3545/95/7/2022 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)  

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: 

 

VARIANTA I.: 

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 Kulturní a informační služby, nám, T. G. Masaryka, Přerov z důvodu 

pořádání koncertu Moravské filharmonie v Městském domě. 

 

28. 10. 2022 - koncert Moravské filharmonie Olomouc 

Povolení od 12:00 hod do 24:00 hod 



31 

 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov  

RZ  5M87484 VDL AUTOBUS DÁLKOVÝ  19 100 kg  

Vlastník: ERSTE LEASING, a.s., IČ: 16325430, Horní náměstí 264/18, Znojmo 669 02 

Provozovatel: BUSY STUDENÁ S.R.O., IČ: 29270251, Komenského 544, Konice 798 52. 

 

 

VARIANTA II. 

vyslovuje nesouhlas, 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 Kulturní a informační služby, nám, T. G. Masaryka, Přerov z důvodu 

pořádání koncertu Moravské filharmonie v Městském domě. 

 

28. 10. 2022 - koncert Moravské filharmonie Olomouc 

Povolení od 12:00 hod do 24:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov  

RZ  5M87484 VDL AUTOBUS DÁLKOVÝ  19 100 kg  

Vlastník: ERSTE LEASING, a.s., IČ: 16325430, Horní náměstí 264/18, Znojmo 669 02 

Provozovatel: BUSY STUDENÁ S.R.O., IČ: 29270251, Komenského 544, Konice 798 52 

 

 

Navrhovatel materiálu pan Zácha: 

- Doporučil variantu I. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3546/95/7/2022 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1029/2022                 

na realizaci stavby „Oprava horizontálních rozvodů kanalizace              

a výměna stávajících dřevěných sklepních kójí za drátěné, nám. Fr. 

Rasche 7 

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 ke Smlouvě o dílo                         

č. SML/1029/2022, ze dne 27.7.2022, na provedení stavby „Oprava horizontálních rozvodů kanalizace 

a výměna stávajících dřevěných sklepních kójí za drátěné, nám. Fr. Rasche 7 Přerov“ (dále také jen 

„Smlouva“), se zhotovitelem ZJS – Realizace staveb s.r.o., 75002 Přerov I - Město, Kratochvílova 41, 

IČ: 286 11 942  

 

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

víceprací/méněprací) dle důvodové zprávy.  

 

Hodnota původního závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku „Oprava horizontálních rozvodů 

kanalizace a výměna stávajících dřevěných sklepních kójí za drátěné, nám. Fr. Rasche 7, Přerov“ 

849.500,65 Kč bez DPH se mění na cenu 875.690,79 Kč bez DPH, tj. 1.007.044,40 Kč včetně DPH. 

 

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy SML/1029/2022 mezi 

zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesením        
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85. Rady města Přerova konané dne 12. května 2022, č. usnesení 3130/85/6/2022, pověřen neuvolněný 

člen Rady města Přerova Michal Zácha, Dis. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3547/95/7/2022 Souhlas s přechodem nájmu 

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 souhlasí s přechodem nájmu dle odst. 1) § 2279 zákona 89/2012 

Sb. k bytu (2+1), o ploše pro nájem 51,83 m2, v budově č.p. 2464, příslušném k části obce Přerov I – 

město, na pozemku parc. č. 5736/1, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť I čo. 9, na paní E.N.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3548/95/8/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Lenka 

Červená 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

10 000 Kč paní Lence Červené, IČ: 74847317, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov                      

a žadatelkou na částečnou úhradu nákladů na uspořádání Memoriálu Jindřicha Šejby ve fitness 

dětí a juniorek, 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 

3 880,0 + 10,0 3 890,0 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3419 610 Ostatní sportovní činnosti (individuální dotace, 

dary) 

835,0 + 10,0 845,0 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace, dary 40 912,4 + 10,0 40 922,4 

 

 

Hlasování: 7 pro, 2 nepřítomni (Ing. Mazochová, Ing. Vrána), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, 

Ph.D.) 

 

 

 

 

3549/95/8/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Veslařský 

klub Přerov, z. s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I. 

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

50 000 Kč subjektu Veslařský klub Přerov, z. s., IČ: 64601749, 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 pořízení závodní lodě, 

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 

3 890,0 * + 50,0 3 940,0 

* 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) 

845,0 * + 50,0 895,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 922,4 + 50,0 40 972,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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VARIANTA II.: 

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

90 000 Kč subjektu Veslařský klub Přerov, z. s., IČ: 64601749, 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 pořízení závodní 

lodě, 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 

3 890,0 * + 90,0 3 980,0 

* 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) 

845,0 * + 90,0 935,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace, dary 40 922,4 * + 90,0 41 012,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Navrhovatel materiálu Mgr. Kouba: 

- doporučil variantu I. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 8 pro, 1 nepřítomna (Ing. Mazochová), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, 

Mgr. Navařík, Ph.D.) 

  

 

 

 

3550/95/8/2022 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy 

Přerov, Za mlýnem 1 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 

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

pozdějších předpisů. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomna (Ing. Mazochová), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3551/95/9/2022 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, ve znění vnitřního předpisu č. 7/2022, dle přílohy č. 1. Vnitřní předpis nabývá 

účinnosti dnem 1. 11. 2022. 

 

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

ke startovacím bytům, ve znění vnitřního předpisu č. 10/2022, dle přílohy č. 2. Vnitřní předpis 

nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2022. 

 

3. 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, ve znění vnitřního předpisu č. 8/2022, dle přílohy č. 3. 

Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2022. 

 

4. 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, ve znění vnitřního předpisu č. 9/2022, dle 

přílohy č. 4. Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2022. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3552/95/9/2022 Souhlas s projektem "Zázemí pro poskytování sociálních služeb 

Charity Přerov v Přerově - Předmostí" a jeho realizací na území obce 

Přerov. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vyjadřuje souhlas s projektem “Zázemí pro poskytování sociálních služeb Charity Přerov        

v Přerově - Předmostí" a jeho realizací, předkládaným do 14. výzvy IROP – Sociální služby – 

SC 4.2 (MRR) Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, jehož realizátorem je Charita 

Přerov, IČ 45180270, se sídlem Šířava 1295/27, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2. 
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2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu Souhlasného stanoviska                  

s projektem Charity Přerov dle bodu 1. Souhlas je přílohou tohoto materiálu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3553/95/9/2022 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 (2+kk), o ploše 62,34 m2, v domě č. p. 

1949, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1160, v k. ú. Přerov, nám. 

Fr. Rasche, č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem *** za nájemné        

ve výši 3.586 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné   

za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu (2+1), o ploše 78,45 m2, v domě č. p. 

2849, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 61/3, v k. ú. Přerov, 

Kainarova, č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní *** za nájemné ve výši 

4.514 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 bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 43,81 m2, v domě č. p. 2383, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1310, v k. ú. Přerov, Gen. 

Štefánika, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem *** za nájemné ve výši 

2.520 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné               

za zařizovací předměty dle přílohy č. 3 na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

10. RŮZNÉ 

3554/95/10/2022 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2023 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 
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významných staveb na území města Přerova pro rok 2023" s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2023 na podporu účelu uvedeného v tomto 

programu činí 250 000 Kč; 

 

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

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

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2023" s tím, že předpokládaný objem finančních 

prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2023 na podporu účelu uvedeného v tomto programu 

činí 850 000 Kč; 

 

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

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

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 

2023" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2023 

na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 250 000 Kč. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

10.2 Vzdání se funkce ředitele Kulturních a informačních služeb města Přerova, 

příspěvkové organizace a uzavření Dohody o rozvázání pracovního poměru 
 

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

 

Rada města Přerova po projednání 

 

1. bere na vědomí vzdání se funkce ředitele Kulturních a informačních služeb města Přerova, 

příspěvkové organizace, které zaslal Mgr. J.M. dne 7. 10. 2022 Radě města Přerova 

 

2. schvaluje uzavření Dohody o rozvázání pracovního poměru mezi Statutárním městem Přerov, 

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

primátorem statutárního města Přerov a Mgr. J.M. 

 

 

Stažení předlohy oznámil navrhovatel materiálu primátor Ing. Měřínský v úvodu jednání rady. 

 

 

10.3. Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 

předpisů 

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

Rada města Přerova po projednání 

 

vydává vnitřní předpis č. …/2022, kterým se mění vnitřní předpis č. 8/2018 Organizační řád, kterým 

se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu č. 1/2019, vnitřního 
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předpisu č. 9/2019, vnitřního předpisu č. 10/2019, vnitřního předpisu č. 12/2019, vnitřního předpisu   

č. 4/2021, vnitřního předpisu č. 7/2021, vnitřního předpisu č. 10/2021 a vnitřního předpisu č. 2/2022 

a to dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy a Přílohy č. 2 

 

Stažení předlohy oznámil navrhovatel materiálu primátor Ing. Měřínský v úvodu jednání rady. 

 

 

3555/95/10/2022 Návrh na uzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového 

příspěvku zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného           

do Městské policie Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako dárcem a Bc. L.C., jako obdarovanou na poskytnutí 

náborového příspěvku zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do Městské policie 

Přerov ve výši 50 000,-- Kč v souladu s podmínkami stanovenými Vnitřním předpisem MP     

č. 1/2018, ve znění vnitřního předpisu MP č. 1/2021 vydaným Zastupitelstvem města Přerova 

dne 12. 4. 2021 usnesením č. 720/18/9/2021.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako dárcem a E.H., jako obdarovaným na poskytnutí náborového 

příspěvku zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do Městské policie Přerov         

ve výši 50 000,-- Kč v souladu s podmínkami stanovenými Vnitřním předpisem MP č. 1/2018, 

ve znění vnitřního předpisu MP č. 1/2021 vydaným Zastupitelstvem města Přerova dne          

12. 4. 2021 usnesením č. 720/18/9/2021.  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako dárcem a M.R., jako obdarovaným na poskytnutí náborového 

příspěvku zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do Městské policie Přerov         

ve výši 50 000,-- Kč v souladu s podmínkami stanovenými Vnitřním předpisem MP č. 1/2018, 

ve znění vnitřního předpisu MP č. 1/2021 vydaným Zastupitelstvem města Přerova dne         

12. 4. 2021 usnesením č. 720/18/9/2021.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

3556/95/10/2022 Nařízení č. .../2022, kterým se zrušuje Nařízení města Přerova               

č. 2/2003, kterým se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací 

zdroje znečišťování 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání vydává Nařízení č. .../2022, kterým se zrušuje Nařízení města 

Přerov č. 2/2003, kterým se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování,       

ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

 

 

Na jednání Rady města Přerova se dostavil Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. v 10:15 hodin – je přítomno 10 

radních. 

 

 

 

3557/95/10/2022 Komplexní správa internetového informačního portálu města Přerova 

- schválení uzavření smlouvy 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje ukončení Smlouvy o zajištění komplexní správy internetového informačního 

portálu města Přerova (číslo SML/4041/2017) dohodou mezi smluvními stranami, a to             

k 31. 12. 2022,  

 

2. 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 č. 13/2019, pro zadávání zakázky malého rozsahu kategorie IV 

bez výběrového řízení, z důvodů hodných zvláštního zřetele,  

 

3. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o zajištění komplexní správy internetového 

informačního portálu města Přerova“ mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,             

a dodavatelem Ing. V.G., 751 11, Radslavice, IČ: 73254282, jako zhotovitelem, ve znění 

přílohy č. 1 tohoto materiálu. Cena za poskytování služeb komplexní správy internetového 

informačního portálu statutárního města Přerova za 1 rok činí celkem 420 000,00 Kč.  

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

 

 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

 

Nejsou informace 
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12. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 95. schůzi Rady města Přerova dne 13. října 2022 v 10:30 hodin. 

 

V Přerově dne 13. října 2022 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova                

Ing. Tomáš Navrátil 

  uvolněný člen Rady města Přerova           

 


