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ZÁPIS 

1. schůze Rady města Přerova konané dne 21. října 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 

1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 19 primátor 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Stavební 
úpravy a změna účelu užívání části budovy Přerov č.p. 2975, 
Kabelíkova č.o. 1a“. 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení 

Primátor 
a 
JUDr. Lichnovský 

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

JUDr. Lichnovský 

6.3 Veřejné zakázky „Obměna datových úložišť“, „Zpracování 
projektové dokumentace s názvem „Úprava prostoru křižovatek 
Bayerova, Kozlovská, Šrobárova“, „Náhrada informačního systému 
Sociální agenda“, „Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Cyklostezka Šířava – Svisle a R. Stokláskové“, „Poskytování 
hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora“, 
„Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“, “Celková oprava 
elektroinstalace společných prostor v bytovém domě Gen. 
Štefánika 7 v Přerově“, „Zpracování projektové dokumentace na 
modernizaci školního hřiště“ – pověření k podpisům souvisejících 
dokumentů a smluv 

JUDr. Lichnovský 
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7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka části obvodové stěny 
budovy - objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov  (nám. 
TGM 8) 

Ing. Dohnal 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 2487/2, 
p.č. 2487/3, p.č. 2487/20, p.č. 2487/38, p.č. 2680/1, p.č. 2680/20, 
p.č. 2680/21, p.č. 5013/1, p.č. 5014/1, p.č. 5014/2, p.č. 5024/4, 
p.č. 5196/1, p.č. 5197/1, p.č. 5197/4, p.č. 5198/17, p.č. 5198/37, 
p.č. 5198/45, p.č. 5198/49, p.č. 5198/50, p.č. 5198/56 a p.č. 
5198/85, vše v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 159, p.č. 
212/3, p.č. 216/2, p.č. 216/3 a p.č. 681, vše v k.ú. Penčičky 

Ing. Dohnal 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 407 v k.ú. 
Lýsky 

Ing. Dohnal 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 1019/1, 
1032/2, 1033/2, 1034/2 a 1035/2, vše v k.ú. Přerov 
 

Ing. Dohnal 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 2/6 
pozemku p.č. 772 v k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě využití 
předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 

Ing. Dohnal 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – podílů o celkové 
velikosti id. 10/24 pozemku p.č. 347/24 ostatní plocha o výměře 
340 m2 v k.ú. Předmostí, na základě využití předkupního práva 
podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) 

Ing. Dohnal 

7.1.8 Zavedení systému svozu tříděného odpadu od domu 
 

Ing. Dohnal 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
5734/23 v k.ú. Přerov. 

Ing. Dohnal 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5024/4 v 
k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod/pacht nemovité 
věci z/ve vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku 
p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky  

Ing. Dohnal 

7.9.1 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov – mobilních telefonů Samsung Galaxy S21 a Samsung 
Galaxy J6 

Ing. Dohnal 

7.12.1 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 2697/2 v k.ú. Přerov 
 

Ing. Dohnal 

7.13.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 
 

Ing. Dohnal 

8. Školské záležitosti  

9. Sociální záležitosti  
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10. Různé   

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

primátor 

10.2 Pověření k uzavírání sňatků primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy  primátor 

 

 

 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

Předsedající:  primátor Ing. Petr Vrána 

  

 

 

 

Členové Rady města: Ing. Miloslav Dohnal, Ing. Tomáš Dostal, Mgr. Lada Galová, Mgr. Petr 

Kouba, JUDr. Vladimír Lichnovský, Ing. Hana Mazochová, Ing. Petr 

Měřínský, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Tomáš Navrátil, Michal Zácha. 

 

 

 

 

 

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí KP 

   Bc. Lenka Chalupová  - tisková mluvčí 

 

 

     

 

Zapisovatelka:  Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 1. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Vrána dne 21. října 2022 ve 12.00 

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

11 členů rady. 

 

 

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

 

Primátor Ing. Petr Vrána: 

 OVĚŘOVATEL – navrhl Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D. 

 

 

 PROGRAM: 

 Výměna materiálu: 
- 6.1 - Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“ - schválení zadávacích 

podmínek a zahájení zadávacího řízen 

 

 

Hlasování o ověřovateli a programu: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

1/1/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 1. schůze Rady města 

Přerova konané dne 21. října 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 1. schůze Rady města Přerova konané dne 21. října 2022, 

 

2. schvaluje Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D. ověřovatelem usnesení a zápisu 1. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 

2/1/3/2022 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.07.2022 do 30.09.2022. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

3/1/4/2022 Rozpočtové opatření č. 19 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové 

zprávy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

4/1/5/2022 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Stavební úpravy     

a změna účelu užívání části budovy Přerov č.p. 2975, Kabelíkova č.o. 

1a“ 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku    

z územního opatření o stavební uzávěře, které bylo vydáno formou opatření obecné povahy, dne 

19.01.2015, pod č.j. MMPr/006721/2015, a které nabylo účinnosti 06.02.2015, ve znění jednotlivých 

změn územního opatření o stavební uzávěře, pro stavbu “Stavební úpravy a změna účelu užívání části 

budovy Přerov č.p. 2975, Kabelíkova č.o. 1a“, situovanou na pozemku parc.č. 2538/21 v katastrálním 

území Přerov (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

5/1/6/2022 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení 

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

Vladimír Lichnovský, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Blažkův 

dům-inovační centrum (interiér)“, dle důvodové zprávy a příloh č. 1 - 2, 
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2. schvaluje zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem 

„Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“. Veřejná zakázka bude zadána v souladu                   

s § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákona“), v souladu       

s § 26 zákona, v podlimitním režimu podle části třetí zákona v rámci zjednodušeného 

podlimitního řízení podle § 3 písm. a), postupem podle části třetí § 53, části třetí § 54, odst. 1                        

a souvisejících částí zákona, dle důvodové zprávy. 

 

K podpisům dokumentace veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 43 zákona a k jednání   

o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je zmocněn Ing. Petr Vrána, primátor. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

6/1/6/2022 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol              

v Přerově“ – zrušení výběrového řízení, schválení zadávacích 

podmínek a zahájení opakovaného výběrového řízení, schválení 

vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek/rozhodnutí o ukončení přípravy 

realizace projektového záměru 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu N006/22/V00024104 na služby        

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

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

 

2. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu N006/22/V00027295 na 

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

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

 

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

N006/22/V00027295 na služby s názvem: Zpracování projektové dokumentace s názvem 

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

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

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

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

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

nabídek“ níže uvedeným dodavatelům,  
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4. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 

  
P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 
6. *** *** 
7. *** *** 
8. *** *** 
9. *** *** 
10. *** *** 
11. *** *** 
12. *** *** 
13. *** *** 
14. *** *** 
15. *** *** 
16. *** *** 
17. *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
20. *** *** 
21. *** *** 
22. *** *** 

 

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

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

ve složení:  

  
Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
JUDr. Vladimír Lichnovský zástupce zadavatele Ing. Miloslav Dohnal zástupce zadavatele 
Ing. Petra Hirschová odborník/věcný gestor Ing. Kateřina Ministrová  odborník/věcný gestor 
Mgr. Martin Černý ředitel ZŠ Mgr. Jaroslav Matěj  zástupce ředitele 
Mgr. Michal Pospíšil  ředitel ZŠ Mgr. Renata Stoklásková zástupce ředitele 

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

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

veřejných zakázek a dotací  

 

6. pověřuje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského k podpisům dokumentace          

k veřejné zakázce, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, 

oznámení o výběru dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

7. pověřuje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského k jednání o uzavření právního 

jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem,          

k jeho uzavření a jeho podpisu.  

 

 

 

VARIANTA II.: 

1. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu N006/22/V00024104 na služby          

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

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

 

2. rozhodla o ukončení přípravy realizace projektového záměru s názvem „Hospodaření             

se srážkovou vodou v budovách základních škol v Přerově“. 
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Navrhovatel materiálu JUDr. Lichnovský: 

- Doporučil variantu I. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

7/1/6/2022 Veřejné zakázky „Obměna datových úložišť“, „Zpracování projektové 

dokumentace s názvem „Úprava prostoru křižovatek Bayerova, 

Kozlovská, Šrobárova“, „Náhrada informačního systému Sociální 

agenda“, „Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Cyklostezka Šířava – Svisle a R. Stokláskové“, „Poskytování 

hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora“, 

„Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“, “Celková oprava 

elektroinstalace společných prostor v bytovém domě Gen. Štefánika 7 

v Přerově“, „Zpracování projektové dokumentace na modernizaci 

školního hřiště“ – pověření k podpisům souvisejících dokumentů a 

smluv 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. pověřuje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského k podpisu dokumentů                  

k veřejným zakázkám:  

Obměna datových úložišť  

Zpracování projektové dokumentace s názvem „Úprava prostoru křižovatek Bayerova, 

Kozlovská, Šrobárova“  

Náhrada informačního systému Sociální agenda 

Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 

Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy 

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

v Přerově 

Zpracování projektové dokumentace na modernizaci školního hřiště, 

zejména Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, Oznámení o výběru dodavatele, 

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele, Rozhodnutí o námitkách, 

Vyjádření k návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a dalších souvisejících 

dokumentů, 

 

2. pověřuje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského k jednání o uzavření právního 

jednání souvisejícího s uzavřením smluv mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jejich 

uzavření a podpisu k veřejným zakázkám: 

Obměna datových úložišť 

Zpracování projektové dokumentace s názvem „Úprava prostoru křižovatek Bayerova, 

Kozlovská, Šrobárova“ 

Náhrada informačního systému Sociální agenda 

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

Stokláskové“ 

Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy. 
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Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Ing. Miloslav Dohnal, náměstek primátora. 

 

8/1/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka části obvodové stěny 

budovy - objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov            

I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (nám. TGM 

8) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku části obvodové stěny o výměře 4 x 6 

m budovy – objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (náměstí TGM 8) 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části obvodové stěny o výměře 4 x 6 m budovy – 

objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

137 v k.ú. Přerov (náměstí TGM 8) mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem                

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

I-Město, náměstí T. G. Masaryka 8, IČ 45180512 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena 

na dobu určitou, 29 dnů, s účinností od 14.11.2022 do 12.12.2022.  Účelem výpůjčky bude 

využití části zdi pro umístění reklamního zařízení k propagaci vánočního programu 

pořádaného na náměstí TGM - Vánoce v Přerově 2022. Součástí smlouvy o výpůjčce bude 

ujednání o výši čerpání podpory malého rozsahu (de minimis). 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

9/1/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 2487/2, p.č. 2487/3, 

p.č. 2487/20, p.č. 2487/38, p.č. 2680/1, p.č. 2680/20, p.č. 2680/21, p.č. 

5013/1, p.č. 5014/1, p.č. 5014/2, p.č. 5024/4, p.č. 5196/1, p.č. 5197/1, p.č. 

5197/4, p.č. 5198/17, p.č. 5198/37, p.č. 5198/45, p.č. 5198/49, p.č. 

5198/50, p.č. 5198/56 a p.č. 5198/85, vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

p.č. 2487/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 87 m2, p.č. 2487/3 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 78 m2, p.č. 2487/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, p.č. 

2487/38 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 7 m2, p.č. 2680/1 ostatní plocha, jiná plocha       

o výměře 297 m2, p.č. 2680/20 ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2, p.č. 2680/21 ostatní plocha, 
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ostatní komunikace o výměře 106 m2, p.č. 5013/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, 

p.č. 5014/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2, p.č. 5014/2 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 4 m2, p.č. 5024/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 138 m2, p.č. 5196/1 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2, p.č. 5197/1 ostatní plocha, ostatní komunikace       

o výměře 4 m2, p.č. 5197/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2, p.č. 5198/17 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 160 m2, p.č. 5198/37 ostatní plocha, ostatní komunikace               

o výměře 4 m2, p.č. 5198/45 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2, p.č. 5198/49 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, p.č. 5198/50 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

47 m2, p.č. 5198/56 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 a p.č. 5198/85 ostatní plocha, 

zeleň o výměře 76 m2, vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

10/1/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 159, p.č. 212/3, p.č. 

216/2, p.č. 216/3 a p.č. 681, vše v k.ú. Penčičky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

p.č. 159 lesní pozemek o výměře 57 m2, p.č. 212/3 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře     

4 m2, p.č. 216/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 61 m2, p.č. 216/3 zastavěná plocha a nádvoří        

o výměře 1 m2 a p.č. 681 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, vše v k.ú. Penčičky          

v majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

11/1/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 407 v k.ú. Lýsky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

p.č. 407 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, v k.ú. Lýsky. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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12/1/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 1019/1, 1032/2, 1033/2, 

1034/2 a 1035/2, vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

p.č. 1019/1 ostatní plocha o výměře 119 m2, části pozemku p.č. 1032/2 ostatní plocha o výměře 23 m2, 

části pozemku p.č. 1033/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2, části pozemku p.č. 1034/2 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 a části pozemku p.č. 1035/2 zastavěná plocha a nádvoří        

o výměře 53 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

13/1/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 2/6 pozemku p.č. 

772 v k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního práva 

podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování                

a stavebním řádu (stavební zákon) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

úplatný převod nemovitých věcí – podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p.č. 772 v k.ú. Kozlovice 

u Přerova z vlastnictví pana J*** V***, bytem ***, *** a podílu o velikosti id. 1/6 pozemku 

p.č. 772 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví paní J*** V***, bytem ***, ***, do majetku 

statutárního města Přerova.  

 

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

nevyužije předkupní právo k podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p.č. 772 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova ve vlastnictví pana J*** V***, bytem *** a podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p.č. 

772 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví paní J*** V***, bytem*** 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

14/1/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – podílů o celkové velikosti id. 

10/24 pozemku p.č. 347/24 ostatní plocha o výměře 340 m2 v k.ú. 

Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 

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

 

VARIANTA I.: 

schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí – podílu o velikosti id. 

5/24 pozemku p.č. 347/24 ostatní plocha o výměře 340 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví Ing. R.B.          

a podílu o velikosti id. 5/24 pozemku p.č. 347/24 ostatní plocha o výměře 340 m2 v k.ú. Předmostí         

z vlastnictví paní Bc. V.V., do majetku statutárního města Přerova. 

 

 

VARIANTA II.: 

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

úplatný převod nemovitých věcí – podílu o velikosti id. 5/24 pozemku p.č. 347/24 ostatní 

plocha o výměře 340 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví Ing. R*** B***, bytem *** a podílu      

o velikosti id. 5/24 pozemku p.č. 347/24 ostatní plocha o výměře 340 m2 v k.ú. Předmostí        

z vlastnictví paní Bc. V*** V***, bytem ***, do majetku statutárního města Přerova.  

 

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

nevyužije předkupní právo k podílu o velikosti id. 5/24 pozemku p.č. 347/24 ostatní plocha        

o výměře 340 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví Ing. R*** B***, bytem *** a podílu               

o velikosti id. 5/24 pozemku p.č. 347/24 ostatní plocha o výměře 340 m2 v k.ú. Předmostí ve 

vlastnictví paní Bc. V*** V*** bytem *** 

 

 

Navrhovatel materiálu Ing. Dohnal: 

- Doporučil variantu II. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

15/1/7/2022 Zavedení systému svozu tříděného odpadu od domu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o přípravě zavedení systému svozu tříděného odpadu od domu 

 

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

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

o dotaci na projekt "Zavedení systému svozu tříděného odpadu od domu" a realizovat 

veřejnou zakázku 

 

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

tříděného odpadu od domu“ jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle ustanovení §43 

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

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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16/1/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5734/23       

v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovité věci z majetku statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 5734/23, ostatní plocha            

o výměře cca 50 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

17/1/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5024/4 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

p.č. 5024/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

18/1/7/2022 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod/pacht nemovité 

věci z/ve vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 

75/1 v k.ú. Lýsky  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod části pozemku p.č. 75/1 zahrada 

o výměře 233 m2 v k.ú. Lýsky z vlastnictví statutárního města Přerov 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov – pacht části pozemku p.č. 75/1 zahrada o výměře 

490 m2 v k.ú. Lýsky ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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19/1/7/2022 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov 

–  mobilních telefonů Samsung Galaxy S21 a Samsung Galaxy J6 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí oznámení o osobním zájmu podle § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 

ve znění pozdějších předpisů členu Rady města Přerova k projednávání převodu movité věci     

z vlastnictví statutárního města Přerov - mobilního telefonu Samsung Galaxy S21 dle bodu 2 

tohoto usnesení.  

 

2. schvaluje úplatný převod movité věci - mobilního telefonu Samsung Galaxy S21, inv. č. 442-

00017331 z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví Ing. H.M., za kupní cenu dle 

znaleckého posudku ve výši 9.596,-Kč.  

 

3. schvaluje úplatný převod movité věci - mobilního telefonu Samsung Galaxy J6, inv. č. 442-

00015564 z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví M.J., za kupní cenu dle 

znaleckého posudku ve výši 1.056,-Kč.  

 

 

Ing. Mazochová: 

- Sdělila střet zájmů, proto k usnesení nehlasovala. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nehlasovala (Ing. Mazochová). 

 

 

 

 

20/1/7/2022 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 2697/2 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úhradu za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 2697/2 

zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, za období od 26.5.2003 do 30.6.2007         

ve výši 3245,- Kč. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

21/1/7/2022 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (3+1), o ploše pro 

nájem 75,4 m2, v budově č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – město, na pozemku parc.          

č. 5745/8, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť IV čo. 17, s paní N.M., za nájemné ve výši 6.715,-- Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu 

určitou 1 roku s možností prodloužení za podmínky ukončení nájmu s paní B.S.. Vedle nájemného 
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bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky 

složení jistoty nájemcem ve smyslu ust. § 2254 občanského zákoníku ve výši 20.145,-- Kč s tím,         

že jistota je splatná nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.  

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Nejsou předlohy 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Nejsou předlohy 

 

 

10. RŮZNÉ 

22/1/10/2022 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 Vrána, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 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. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (p. Zácha). 

 

 

 

 

23/1/10/2022 Pověření k uzavírání sňatků 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. pověřuje dle ust. § 11a odst. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu                

a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
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prováděním sňatečných obřadů a uzavíráním manželství členy Zastupitelstva města Přerova 

Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D., Mgr. Ladu Galovou, Ing. Františka Jana Hrabinu, pana 

Pavla Košutka, Mgr. Petra Koubu, Ing. Hanu Mazochovou, Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D.,   

Ing. Tomáše Přikryla, pana Petra Turance, Michala Záchu, DiS., Ing. Lenku Jüngling               

a Ing. Petra Měřínského 

 

2. stanovuje dle ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, že členové Zastupitelstva města Přerova Ing. Miloslav Dohnal, Mgr. 

Přemysl Dvorský, Ph.D., Mgr. Lada Galová, Ing. František Jan Hrabina, pan Pavel Košutek, 

Mgr. Petr Kouba, JUDr. Vladimír Lichnovský, Ing. Hana Mazochová, Mgr. Jakub Navařík, 

Ph.D., Ing. Tomáš Navrátil, Ing. Tomáš Přikryl,  pan Petr Turanec, Michal Zácha, DiS.,       

Ing. Lenka Jüngling a Ing. Petr Měřínský mohou užívat závěsný odznak se státním znakem 

České republiky při provádění sňatečných obřadů a uzavírání manželství dle bodu 1. 

 

 

Navrhovatel materiálu Ing. Vrána: 

- Navrhl doplnit do bodu 1 a 2 usnesení Ing. Lenku Jüngling a Ing. Petra Měřínského. 

 

 

Hlasování o doplněném materiálu: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

 

Primátor Ing. Petr Vrána: 

- Navrhl usnesení: 

24/1/11/2022 Zahraniční pracovní cesta 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu Ing. Petra Měřínského, která se 

uskuteční dne 2.11.2022, do Pasova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Navrátil: 

- Seznámil radní s dopisem na Ministerstvo dopravy: 

25/1/11/2022 Žádost k udržení zákazu vjezdů tranzitních nákladních vozidel             

o hmotnosti nad 12 tun 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zaslání žádosti k udržení zákazu vjezdů tranzitních 

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

na Ministerstvo dopravy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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Mgr. Navařík, Ph.D.: 

 Informace – Sokolský běh republiky jako oslava založení Československa se uskuteční 

28.10.2022 v Přerově 

 

 

 

12. ZÁVĚR 

Primátor Ing. Petr Vrána ukončil 1. schůzi Rady města Přerova dne 21. října 2022 ve 13:15 hodin. 

V Přerově dne 21. října 2022 

 

 

 

 

Ing. Petr Vrána 

primátor statutárního města Přerova                

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

 člen Rady města Přerova                

 


