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USNESENÍ z 5. schůze Rady města Přerova konané dne 9. prosince 2022 

 

145/5/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 5. schůze Rady města 

Přerova konané dne 9. prosince 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 5. schůze Rady města Přerova konané dne 9. prosince 2022,  

 

2. schvaluje Ing. Hanu Mazochovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 5. schůze Rady města 

Přerova.  

 

146/5/4/2022 Rozpočtové opatření č. 22 

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

zprávy.  

 

147/5/6/2022 Veřejná zakázka „Sanace vlhkého zdiva nádvoří zámku Přerov“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro otevírání 

nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Sanace vlhkého zdiva nádvoří zámku Přerov“ dle příloh č. 1 a 2,  

 

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

„Sanace vlhkého zdiva nádvoří zámku Přerov“, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 Zásady 

postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov, ve 

znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 a č. 13/2019,  

 

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

  
P. č. Obchodní společnost/podnikatel, sídlo IČ 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 

 

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

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

ve složení: 

  
Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
*** *** *** *** 
*** *** *** *** 
*** *** *** *** 
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** *** *** *** 
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5. 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,  

 

6. pověřuje náměstka primátora Ing. Miloslava Dohnala k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu.  

 

 

148/5/6/2022 Veřejná zakázka: Územní studie sídelní zeleně statutárního města 

Přerova - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 

řízení, schválení vyzvaných dodavatelů,  jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu N006/22/V00029338 na 

služby s názvem: „Územní studie sídelní zeleně statutárního města Přerova“, dle příloh č. 1 a 

2,  

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

N006/22/V00029338 na služby s názvem: „Územní studie sídelní zeleně statutárního města 

Přerova“, 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 a Vnitřního 

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

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

podání nabídek“ níže uvedeným dodavatelům,  

 

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

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

 

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

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

ve složení: 

  
Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
Ing. Miloslav Dohnal zástupce zadavatele JUDr. Vladimír Lichnovský zástupce zadavatele 
Ing. Petr Školoud odborník/věcný gestor Jitka Symerská, DiS. odborník/věcný gestor 
Ing. Antonín Krejčíř odborník/GIS Ing. František Šaněk odborník/GIS 
Ing. Pavel Gala odborník/ROZ Ing. Lenka Škubalová odborník/ROZ 

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

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

veřejných zakázek a dotací  

 

5. pověřuje 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,  
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6. pověřuje náměstka primátora Ing. Miloslava Dohnala k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu.  

 

 

149/5/6/2022 Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 1200600045 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky - 

Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol v 

Přerově 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 1200600045 o 

poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, uzavřené mezi Statutárním 

městem Přerovem, se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ 00301825, zastoupené Ing. Petrem 

Vránou a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 

Praha 11, IČ 00020729, zastoupené Ing. Petrem Valdmanem, na projekt "Hospodaření se srážkovou 

vodou v objektech ZŠ Přerov“.  

 

150/5/6/2022 Kartelová dohoda na veřejnou zakázku „Zajištění přenosu dat a 

informací v územní samosprávě statutárního města Přerova “ – 

uzavření dodatku ke smlouvě o odborné pomoci 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o odborné pomoci 

č. SML/1048/2022 ze dne 29. 7. 2022 mezi Statutárním městem Přerov, jako klientem, a společností 

*** jako poskytovatelem dle přílohy č. 1. 

  

Předmětem dodatku č. 1 je sjednání cenových a časových podmínek provedení Etapy 2 dle důvodové 

zprávy. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o odborné pomoci č. 

SML/1048/2022 mezi klientem a poskytovatelem bude realizováno podpisem Ing. Petra Vrány, 

primátora.  

 

151/5/6/2022 Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení – smlouva o 

realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie č. Z_S24_12_8120082247 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S24_12_81200782247 o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie stavby Přerov - Dluhonicve, p.č. 494/1, kNN, 

mezi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 Děčín, IČ 

24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy a Statutárním městem Přerov, IČ 

00301825, Bratrská 709/334, Přerov jako žadatelem, s finančními náklady ve výši 505 400,- 

Kč bez DPH za podmínky finančního krytí.  

 

2. pověřuje náměstka Ing. Miloše Dohnala k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s 

uzavřením výše uvedené smlouvy, k jejímu uzavření a podpisu.  
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152/5/6/2022 Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově - projekt pro ITI 

Olomoucké aglomerace 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit projektový záměr pro zařazení do 

programového rámce ITI Olomoucké aglomerace v rámci vyhlášené 10.výzvy nositele 

integrované územní strategie a následnou žádost o dotaci z Operačního programu Doprava na 

projekt "Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově", dle důvodové zprávy.  

 

2. pověřuje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského k jednáním a podpisům 

právních jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu.  

 

 

153/5/6/2022 Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 

Želatovská 8 - projekt pro ITI Olomoucké aglomerace 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit projektový záměr pro zařazení do 

programového rámce ITI Olomoucké aglomerace v rámci vyhlášené 4.výzvy nositele 

integrované územní strategie a následnou žádost o dotaci z Integrovaného regionálního 

operačního programu na projekt "Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, Želatovská 8", dle důvodové zprávy.  

 

2. pověřuje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského k jednáním a podpisům 

právních jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu.  

 

 

154/5/7/2022 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví  

statutárního města Přerov - prostoru v budově občanské vybavenosti 

č.p. 76, příslušné k části obce Přerov IV-Kozlovice,  která je součástí 

pozemku p.č. 57 v k.ú. Kozlovice u Př. (Grymovská 47) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem prostoru v 

budově občanské vybavenosti č.p. 76, příslušné k části obce Přerov IV-Kozlovice, která je součástí 

pozemku p.č. 57 v k.ú. Kozlovice u Př. (Grymovská 47) o výměře 40 m2 ve vlastnictví statutárního 

města Přerov.  

 

155/5/7/2022 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 152 v k.ú. Žeravice  

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 152 ostatní plocha o výměře 24 

m2 v k.ú. Žeravice a uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem, 

a manželi R*** a D*** K***, bytem ***, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, roční nájemné bude činit 1176,- Kč, t.j. 49,- Kč/m2/rok a bude 

navýšeno o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu jako odstavné a 

manipulační plochy a plochy pro rekreaci u rodinného domu. Součástí smlouvy je ujednání o zákazu 

umisťování trvalých staveb a staveb, které by zamezily přístupu k vodárenskému zařízení na pronajaté 

části pozemku a nesmí zde být prováděny úpravy nivelety. Nevylučuje se umístění mobilních zařízení 

či objektů - tedy snadno odstranitelných či přemístitelných bez poškození.  
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156/5/7/2022 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 207/2 v k.ú. Vinary u Přerova - dohoda o skončení nájmu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy 

o užívání části pozemku p.č. 207/2 orná půda o výměře 468 m2 v k.ú. Vinary u Přerova uzavřené dne 

24.3.2004 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 10.8.2005 mezi statutárním městem Přerov (jako 

pronajímatelem) a paní J*** M***, bytem *** (jako nájemcem). Nájem skončí dnem 31.12.2022.  

 

157/5/7/2022 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – části 

nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově 

administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytové jednotky č. 

555/8 jiný nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) - místností č. 503, č. 504.1, č. 514 o celkové 

výměře 86,24 m2 situované ve 4. NP mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a 

společností VESMĚS architekti s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, B. Němcové 1541/5, IČ 14348560 

jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, do 28.2.2023. Výše nájemného bude činit 

86.240,-Kč/rok (bez DPH). Ujednáním smlouvy bude úhrada za bezesmluvní užívání části jednotky za 

období od 1.12.2022 do dne účinnosti smlouvy a stanovení výše podpory malého rozsahu (de 

minimis). Účelem nájmu bude využití prostoru pro potřeby architektonického ateliéru a jako sdílená 

kancelář. Paušál na energie bude hrazen samostatně.  

 

158/5/7/2022 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – části 

nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově 

administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytové jednotky č. 

555/8 jiný nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) - místnosti č. 309 a č. 310 o celkové výměře 33,2 

m2 situované ve 4. NP mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a evidovanou církevní 

právnickou osobou Charita Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 1295/27, IČ 45180270 jako 

nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, do 28.2.2023. Výše nájemného za prostor bude činit 

1.000,-Kč/rok (bez DPH). Ujednáním smlouvy bude úhrada za bezesmluvní užívání části jednotky za 

období od 1.12.2022 do dne účinnosti smlouvy. Účelem nájmu bude využití prostoru pro provozování 

sociální služby odborného sociálního poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. s názvem Občanská 

poradna a poradna pro dlužníky. Náklady na energie budou hrazeny samostatně.  

 

159/5/7/2022 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  

nebytové jednotky č. 555/1 jiný nebytový prostor v budově 

administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov  a části pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov 

(nám. TGM 16) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku č. 555/1 jiný nebytový prostor v 

budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 194 v 
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k.ú. Přerov o celkové výměře 381 m2 situovanou v 1. PP (nám. TGM 16) a na část pozemku 

p.č. 194 zast. pl. a nádvoří o výměře 36 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a společností Přerovská Restaurace U radnice s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, 

nám. T. G. Masaryka 555/16, IČ 05529140 jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu 

určitou 29 dnů, s účinností od 2.1.2023 do 30.1.2023. Výše nájemného bude činit 30.510,- Kč 

(včetně DPH). Ujednáním smlouvy bude stanovení výše podpory malého rozsahu (de 

minimis). Účelem nájmu bude využití jednotky a pozemku k provozování hostinské činnosti - 

restaurace a vinárny a jako předzahrádky.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem nebytové jednotky č. 555/1 jiný nebytový 

prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 194 v k.ú. Přerov o celkové výměře 381 m2 situovanou v 1. PP (nám. TGM 16) a na část 

pozemku p.č. 194 zast. pl. a nádvoří o výměře 36 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního 

města Přerov.  

 

160/5/7/2022 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  části 

nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově 

administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor 

v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 194 

v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) - místnosti č. 507 o celkové výměře 17,13 m2 situované ve 4. 

NP mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Mgr. Lucií Hradílkovou, místem 

podnikání Přerov II-Předmostí, Dr. Milady Horákové 18/6, IČ 11824930 jako nájemcem. 

Nájem bude uzavřen na dobu určitou 29 dnů s účinností ode dne účinnosti smlouvy. Výše 

nájemného bude činit 17.130,-Kč/rok (bez DPH). Ujednáním smlouvy bude úhrada za 

bezesmluvní užívání části jednotky za období od 1.12.2022 do dne účinnosti smlouvy a 

stanovení výše podpory malého rozsahu (de minimis). Účelem nájmu bude využití části 

jednotky jako kanceláře pro psychoterapeutickou praxi. Paušál na energie bude hrazen 

samostatně.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem části nebytové jednotky č. 555/8 jiný 

nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) - místnosti č. 507 o celkové výměře 17,13 m2 

situované ve 4. NP ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

 

161/5/7/2022 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemcích p.č. 159, p.č. 212/3, p.č. 216/2, p.č. 216/3 a p.č. 681, vše v k.ú. 

Penčičky 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje umístění stavby „Přerov-Penčice, MĚSTO, Ke Koupališti, kNN“, č. stavby IZ-12-

8003120, na pozemcích statutárního města Přerova p.č. 159, p.č. 212/3, p.č. 216/2, p.č. 216/3 

a p.č. 681, vše v k.ú. Penčičky v rozsahu dle předloženého situačního výkresu,  

 

2. schvaluje 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 
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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 ve vlastnictví statutárního města 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, tj. celkem 

6.076,- Kč/rok, navýšených o příslušnou sazbu DPH,  

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN, 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 kabelového vedení NN k tíži 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 ve vlastnictví 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.  

 

 

162/5/7/2022 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene - služebnosti na 

nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 

2883/1 v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje umístění stavby „SO.01 - Domov Alzheimer Přerov - Nová přípojka NN" na 

pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov v rozsahu dle 

předloženého situačního výkresu.  

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN, a s tím spojené omezení 

povinného, spočívající v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 

osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitou věc, za účelem zajišťování provozu a 

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 

2883/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov, a to ve prospěch společnosti DA 

Care s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, náměstí 14. října 1307/2, IČ 01926519 a uzavřít 

Smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 

statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a budoucím povinným ze služebnosti a 

společností DA Care s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, náměstí 14. října 1307/2, IČ 

01926519, jako stavebníkem a budoucím oprávněným ze služebnosti.  

 

 

163/5/7/2022 Podnájem prostoru sloužícího podnikání č. 5 v polyfunkčním bytovém 

domě č.p. 3119, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 225, v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a) 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Martinou 

Hradilovou, místem podnikání Holešov-Všetuly, Krátká 152, IČ 75670054 jako nájemcem prostoru 

sloužícího podnikání č. 5 o výměře 59,73 m2 situovaného v 1.NP polyfunkčního bytového domu č.p. 

3119, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.225 v k.ú. Přerov (nábř. PFB č.o. 8, 10, 
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12, 12a) a panem Pavlem Matouškem, místem podnikání Rokytnice 509, IČ 73926841 jako 

podnájemcem. Účelem podnájmu bude využití prostoru sloužícího podnikání jako vzorková prodejna 

dveří a věcí s tím spojených.  

 

164/5/7/2022 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 

předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 

1.11.2022 uzavřené mezi příspěvkovou organizací Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem Přerov 

I-Město, Horní náměstí 7, IČ 00097969 jako půjčitelem a statutárním městem Přerovem jako 

vypůjčitelem na movité věci - sbírkové předměty umístěné ve Slavnostní zámecké síni a předsálí v 

budově č.p. 1, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 254 v k.ú. Přerov 

(Zámek Přerov). Dodatek č. 1 bude řešit dobu výpůjčky movité věci - ev.č. PD 59/84/1 Hodiny stolní, 

figurální - Merkur, u které se výpůjčka sjednává na dobu určitou od jejího faktického předání 

vypůjčiteli do 31.12.2023.  

 

165/5/7/2022 Uzavření příkazní smlouvy na zastupování statutárního města Přerova 

při zajištění administrace a podání žádosti o dotaci na financování 

projektu „Pasportizace dřevin v ul. Na Hrázi – Návrh na zajištění 

stability pobřežního porostu“  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření příkazní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1 se zhotovitelem se společností 

Atregia s.r.o., IČ 02017342, se sídlem Vážného 10, 621 00 Brno, za celkovou částku 99 825 

Kč včetně DPH, na zastupování statutárního města Přerova při zajištění administrace 

zpracování žádosti o dotaci s termínem podání na Státní fond životního prostředí ČR do 4. 1. 

2023. pro zajištění financování projektu „Pasportizace dřevin v ul. Na Hrázi – Návrh na 

zajištění stability pobřežního porostu“,  

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Miloslava Dohnala k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením příkazní smlouvy dle bodu 1. se společností Atregia s.r.o.  

 

166/5/7/2022 Ukrajina rozšíření ubytovacích kapacit – nákup vybavení bytů 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje výjimku z Vnitřního předpisu č. 16/2016 „Zásady postupů a pravidel zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov“, ve znění vnitřního předpisu č. 

5/2018 a ve znění vnitřního předpisu č. 13/2019, pro zadávání veřejné zakázky malého 

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

 

2 schvaluje nákup vybavení bytů pro 15 bytových jednotek sloužících k nouzovému ubytování 

po opravách bytů dle výzvy č. 1/2022/117D741 Ministerstva pro místní rozvoj  

 

167/5/8/2022 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – podání 

žádosti o poskytnutí podpory z Programu Životního prostředí 2021-

2027  

Rada města Přerova po projednání schvaluje podání žádosti Zařízení školního stravování Přerov, 

Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, Přerov I–Město, Kratochvílova 30, do 9. výzvy 

Ministerstva životního prostředí o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí 2021–
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2027“, včetně předpokládaného finančního krytí. Pilotní projekt bude řešit snížení energetické 

náročnosti a zvýšení energetické účinnosti technologických zařízení gastro provozu a obnovu gastro 

strojů na přípravu stravy ve školní jídelně Přerov, U Tenisu 4, která je místem poskytovaných 

školských služeb (součástí) příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Přerov, 

Kratochvílova 30.  

 

168/5/8/2022 Souhlas zřizovatele se zapojením škol do výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ z 

Operačního programu Jan Amos Komenský   

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

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

  

 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, Hranická 14, 

 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, 

 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 

 Základní škola Přerov, Želatovská 8 

 

2. pověřuje uvolněného radního Michala Záchu podpisem souhlasu zřizovatele školy se 

zapojením do projektů dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

 

169/5/8/2022 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem   

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.  

 

170/5/9/2022 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+1), o ploše 42,72 m2, v domě č. p. 2147, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1154, v k. ú. Přerov, Denisova, č. 

o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní ***, za nájemné ve výši 2.458 

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. Nájemní smlouva bude uzavřena za 

podmínky složení jistoty nájemcem, ve smyslu ust. § 2254 občanského zákoníku, ve výši 

2.000 Kč s tím, že jistota je splatná nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 85 (1+0), o ploše 

34,85 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k 

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

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem *** za nájemné ve výši 1.435,- 

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. Nájemní smlouva bude uzavřena za 



10 

 

podmínky složení jistoty nájemcem, ve smyslu ust. § 2254 občanského zákoníku, ve výši 

3.000 Kč s tím, že jistota je splatná nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.  

 

3. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu startovacímu bytu, č. 5 v Přerově, Jižní 

čtvrť III 2513/5, s paní ***z důvodů dle důvodové zprávy.  

 

 

171/5/10/2022 Zřízení Hlavní inventarizační komise 

Rada města Přerova po projednání zřizuje Hlavní inventarizační komisi a jmenuje: 

 

předsedou Pavla Košutka,  

členy Mgr. Pavlu Kadaníkovou, Ing. Tomáše Přikryla, Mgr. Petra Mlčocha, Ing. Evu Řezáčovou, Ing. 

Helenu Bendovou, Bc. Alexandra Salabu,  

organizační pracovnici Helenu Neuwirtovou.  

 

172/5/10/2022 Stížnost a žádost o odpuštění místního poplatku za systém odpadového 

hospodářství. 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s předloženým návrhem odpovědi na stížnost.  

 

173/5/10/2022 Podněty a připomínky z 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

2. zasedání Zastupitelstva města Přerova,  

Odpovídá: Ing. P. Vrána  

Termín: 05.12.2022 

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

na 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

 

V Přerově dne 9. 12. 2022 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Vrána 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Hana Mazochová 

členka Rady města Přerova 

 


