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 USNESENÍ z 6. schůze Rady města Přerova konané dne 19. prosince 2022 

 

174/6/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 6. schůze Rady města 

Přerova konané dne 19. prosince 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 6. schůze Rady města Přerova konané dne 19. prosince 2022,  

 

2. schvaluje Mgr. Ladu Galovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 6. schůze Rady města 

Přerova.  

 

 

175/6/3/2022 Změny v personálním obsazení komisí 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  odvolává na základě vlastní žádosti z funkce předsedy Komise životního prostředí RNDr. 

Václava Karabinu, a to s účinností k 31. 12. 2022,  

 

2.  odvolává z funkce člena Komise životního prostředí Jaroslava Lišku, a to s účinností k 31. 12. 

2022,  

 

3.  odvolává z funkce člena Komise pro sport RNDr. Emila Krestýna, Ph.D., a to s účinností k 

31. 12. 2022,  

 

4. jmenuje do funkce člena Komise životního prostředí RNDr. Václava Karabinu, a to s 

účinností k 1. 1. 2023,  

 

5. jmenuje do funkce předsedy Komise životního prostředí RNDr. Emila Krestýna, Ph.D., a to               

s účinností k 1. 1. 2023,  

 

6. jmenuje do funkce člena Komise pro sport Jaroslava Lišku, a to s účinností k 1. 1. 2023.  

 

 

176/6/4/2022 Rozpočtové opatření č. 23 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy 

(ad 2).  

 

 

177/6/4/2022 Uzavření "Smlouvy o účtu Termínovaný vklad na dobu určitou" 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření "Smlouvy o účtu ČSOB Termínovaný vklad     

na dobu určitou" mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., se 

sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350.  
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178/6/6/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká 

Dlážka 5“ - schválení „Výzvy k podání nabídek“ a zadávacích 

podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje „Výzvu k podání nabídek“ a zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky 

N006/22/V00031825 na stavební práce s názvem „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, 

ZŠ Velká Dlážka 5“, v obsahu dle příloh č. 1. – 3. Veřejná zakázka bude zadána v souladu       

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

(dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 26 zákona, v podlimitním režimu podle 

části třetí zákona v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 3 písm. a) a § 52 písm. 

a), postupem podle § 53 zákona,  

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky N006/22/V00031825 

na stavební práce s názvem „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 5“ 

postupem podle § 53 odst. 1 zákona, tj. schvaluje uveřejnění „Výzvy k podání nabídek“         

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

neomezený počet dodavatelů,  

 

3. pověřuje v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona, k provádění úkonů podle zákona 

komisi ve složení: 

  
Členové komise Organizace  Náhradníci komise Organizace 
JUDr. Vladimír Lichnovský zástupce zadavatele Ing. Miloslav Dohnal zástupce zadavatele 
Miroslav Piekutowski odbor PRI/odborník Ing. Kateřina Ministrová odbor PRI/odborník 
Mgr. Martin Černý ředitel ZŠ Mgr. Jaroslav Matěj  zástupce ředitele 

  
Administrátor zadávacího 

řízení 
Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Oddělení řízení projektů, 

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

veřejných zakázek a dotací 

 

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

veřejné zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídek, Zadávací 

dokumentace, Vysvětlení zadávací dokumentace a dalších souvisejících dokumentů, a dále 

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

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné 

zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

5. 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.  

 

 

179/6/6/2022 Veřejná zakázka „PA Kopaniny, oprava bazénové vany“ - schválení 

zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „PA Kopaniny, 

oprava bazénové vany“ v obsahu dle příloh č. 1 – 2. Veřejná zakázka bude zadána v souladu     
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s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 26 zákona, v podlimitním režimu podle 

části třetí zákona v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 3 písm. a) a § 52 písm. 

a), postupem podle § 53 a souvisejících částí zákona,  

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce 

„PA Kopaniny, oprava bazénové vany“, postupem dle ustanovení § 53 zákona, tj. uveřejněním 

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

k podání nabídky neomezený počet dodavatelů,  

 

3. ustanovuje dle § 42 odst. 1 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, 

posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

  
Poř. číslo Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 
Administrátor Organizace 

  
Náhradník administrátora Organizace 

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

 

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

k veřejné zakázce podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Zadávací dokumentace, Rozhodnutí  

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

o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

5. 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.  

 

 

180/6/6/2022 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 

„Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ – Část 1.: 

Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení v bytovém domě 

nám. Fr. Rasche 3 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele SML/1398/2022, 

uzavřené dne 27.09.2022 na realizaci stavby „Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém 

bydlení“ – Část 1.: Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení v bytovém domě nám. 

Fr. Rasche 3 se zhotovitelem IMJ stavby, s.r.o., Svisle 15/21698, Přerov 750 02, IČ: 

01966146, dle přílohy č. 2. 

  

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění a změna lhůty pro realizaci díla. 

Cena za plnění se Dodatkem č. 1 zvyšuje o 545 620,43 Kč bez DPH z původní ceny                 

2 400 018,50 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na cenu 2 945 638,93 Kč bez DPH.  

 

2. pověřuje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského k podpisu Dodatku.  
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181/6/6/2022 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 

„Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ – Část 2.: 

Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení v bytovém domě 

Jižní čtvrť II/5 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele SML/1396/2022, 

uzavřené dne 27.09.2022 na realizaci stavby „Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém 

bydlení“ – Část 2.: Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení v bytovém domě Jižní 

čtvrť II/5 se zhotovitelem IMJ stavby, s.r.o., Svisle 15/21698, Přerov 750 02, IČ: 01966146, 

dle přílohy č. 2. 

  

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění a změna lhůty pro realizaci díla. 

Cena za plnění se Dodatkem č. 1 zvyšuje o 169 830,80 Kč bez DPH z původní ceny                 

1 255 003,26 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na cenu 1 424 834,06 Kč bez DPH.  

 

2. pověřuje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského k podpisu Dodatku.  

 

 

182/6/6/2022 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 

„Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ – Část 3.: 

Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení v bytovém domě 

Jižní čtvrť II/13 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele SML/1397/2022, 

uzavřené dne 27.09.2022 na realizaci stavby „Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém 

bydlení“ – Část 3.: Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení v bytovém domě Jižní 

čtvrť II/13 se zhotovitelem IMJ stavby, s.r.o., Svisle 15/21698, Přerov 750 02, IČ: 01966146, 

dle přílohy č. 2. 

  

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění a změna lhůty pro realizaci díla. 

Cena za plnění se Dodatkem č. 1 zvyšuje o 133 306,87 Kč bez DPH z původní ceny                 

1 018 054,19 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na cenu 1 151 361,06 Kč bez DPH.  

 

2. pověřuje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského k podpisu Dodatku.  

 

 

183/6/6/2022 Kompenzace Dluhonice II. etapa  - dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí 

dotace 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460 a Statutárním 

městem Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, v předloženém znění.  
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184/6/6/2022 Kompenzace Dluhonice III. etapa - dodatek č.1 Smlouvy o dotaci 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460 a Statutárním 

městem Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, v předloženém znění.  

 

 

185/6/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 525 v k.ú. Předmostí 

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

p.č. 525 ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2 v k.ú. Předmostí.  

 

 

186/6/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2645/1 v 

k.ú. Přerov   

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci – části pozemku p.č. 2645/1 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 114 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

žadatelů.  

 

 

187/6/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1981/36, 1981/37, 

1981/42, 1981/35, 4951/1, 1887/1, 5083/2, 5307/275 a 5307/356, vše v 

k.ú. Přerov 

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

p.č. 1981/36 ostatní plocha o výměře 104 m2, části pozemku p.č. 1981/37 ostatní plocha o výměře        

4 m2, části pozemku p.č. 1981/42 ostatní plocha o výměře 8 m2, části pozemku p.č. 1981/35 ostatní 

plocha o výměře 132 m2, části pozemku p.č. 4951/1 ostatní plocha o výměře 14 m2, části pozemku p.č. 

1887/1 ostatní plocha o výměře 2 m2, části pozemku p.č. 5083/2 ostatní plocha o výměře 6 m2, části 

pozemku p.č. 5307/275 ostatní plocha o výměře 78 m2, části pozemku p.č. 5307/356 ostatní plocha       

o výměře 18 m2, vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví SMPr.  

 

 

188/6/7/2022 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerov -  prostor v budově  k bydlení 

č.p. 2481, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  

pozemku p.č. 5733/6 v k.ú. Přerov (Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež, ul. 9. května 107  – levé křídlo budovy) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - výpůjčku prostor          

v budově k bydlení č.p. 2481, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

5733/6 v k.ú. Přerov (ul. 9. května 107 – levé křídlo budovy) situovaných v 1.PP a v 1.NP o celkové 

výměře 496 m2 ve vlastnictví statutárního města Přerov.  
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189/6/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 55/3, 65/1, 65/2 a 433/1 

v k.ú. Vinary u Přerova 

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

p.č. 55/3 ostatní plocha o výměře 30 m2, části pozemku p.č. 65/1 ostatní plocha o výměře 3 m2, části 

pozemku p.č. 65/2 ostatní plocha o výměře 120 m2 a části pozemku p.č. 433/1 ostatní plocha o výměře 

330 m2, vše v k.ú. Vinary u Přerova ve vlastnictví SMPr.  

 

 

190/6/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5074/3, 5082, 2622/1, 

2573/2, 7265, 2578/1, 2601, 2608/2, 2608/1, 2609/1, 2609/2, 5124, 2614/1, 

2622/2, 2625/24 a 2634, vše v k.ú. Přerov a části pozemku p.č. 465/6, 

649/25, 465/3 a 667/2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

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

p.č. 5074/3 ostatní plocha o výměře 187 m2, části pozemku p.č. 5082 ostatní plocha o výměře 141,5 

m2, části pozemku p.č. 2622/1 ostatní plocha o výměře 2,5 m2, části pozemku p.č. 2573/2 ostatní 

plocha o výměře 12,8 m2, části pozemku p.č. 7265 ostatní plocha o výměře 205,7 m2, části pozemku 

p.č. 2578/1 ostatní plocha o výměře 43 m2, části pozemku p.č. 2601 ostatní plocha o výměře 188,6 m2, 

části pozemku p.č. 2608/2 ostatní plocha o výměře 45,2 m2, části pozemku p.č. 2608/1 trvalý travní 

porost o výměře 48,4 m2, části pozemku p.č. 2609/1 trvalý travní porost o výměře 54,6 m2, části 

pozemku p.č. 2609/2 ostatní plocha o výměře 17,4 m2, části pozemku p.č. 5124 ostatní plocha              

o výměře 5,1 m2, části pozemku p.č. 2614/1 zahrada o výměře 86,3 m2, části pozemku p.č. 2622/2 

ostatní plocha o výměře 21,8 m2, části pozemku p.č. 2625/24 ostatní plocha o výměře 22,5 m2, části 

pozemku p.č. 2634 lesní pozemek o výměře 19,3 m2, vše v k.ú. Přerov a části pozemku p.č. 465/6 

ostatní plocha o výměře 29,3 m2, části pozemku p.č. 649/25 ostatní plocha o výměře 35,2 m2, části 

pozemku p.č. 465/3 ostatní plocha o výměře 5,4 m2 a části pozemku p.č. 667/2 ostatní plocha               

o výměře 104,8 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví SMPr.  

 

 

191/6/7/2022 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 65/16 v  k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem části pozemku 

p.č. 65/16 ost. pl., ost. komunikace o výměře 15,5 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního 

města Přerov.  

 

 

192/6/7/2022 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - částí pozemku p.č. 

6693 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 

31.1.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.1.2018, dodatku č. 2 ze dne 22.11.2018 a ve znění dodatku 

č. 3 ze dne 31.10.2019, uzavřené mezi Stavebním bytovým družstvem Přerov, se sídlem Přerov I-

Město, Kratochvílova 128/41, IČ 00053236 jako pronajímatelem a statutárním městem Přerovem jako 

nájemcem na části pozemku p.č. 6693 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 540 m2 v k.ú. 

Přerov situované v uzavřeném areálu Stavebního bytového družstva Přerov na adrese Přerov II-

Předmostí, Teličkova 40. 
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Dodatek č. 4 bude řešit změnu výše nájemného, kdy původní výše nájemného 64.735,- Kč/rok (včetně 

DPH) se změní na novou výši nájemného 74.445,25 Kč/rok (včetně DPH), a to s účinností od 

1.1.2023.  

 

 

193/6/7/2022 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 

pozemků p.č. 15/1, p.č. 15/2, p.č. 15/3, p.č. 15/4, p.č. 15/6, p.č. 15/7, p.č. 

1145/12, p.č. 1145/13 a p.č. 1145/14, vše v k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje výpůjčku pozemků p.č. 15/1 ostatní plocha o výměře 

5532 m2, p.č. 15/2 zahrada o výměře 1135 m2, p.č. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 114 m2, 

jehož součástí je stavba bez č.p. /č.e. občanská vybavenost, p.č. 15/4 zastavěná plocha a nádvoří           

o výměře 183 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č. e. občanská vybavenost, p.č. 15/6 zahrada           

o výměře 306 m2, p.č. 15/7 ostatní plocha o výměře 10 m2, p.č. 1145/12 ostatní plocha o výměře      

912 m2, p.č. 1145/13 zahrada o výměře 1349 m2, p.č. 1145/14 zahrada o výměře 7 m2, vše v k.ú. 

Dluhonice spolku TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem Náves 33/42, 750 02 Přerov V - Dluhonice       

na dobu určitou od 30.1.2023 do 31.7.2023 za účelem výkonu činnosti TJ Sokol Dluhonice, z.s.           

a uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a TJ Sokol 

Dluhonice, z.s., se sídlem Náves 33/42, 750 02 Přerov V - Dluhonice jako vypůjčitelem.  

 

 

194/6/7/2022 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 5024/4 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje umístění stavby „Přeložky veřejné kanalizace ul. Koliby, Přerov“ na pozemku 

statutárního města Přerova p.č. 5024/4 v k.ú. Přerov v rozsahu dle předloženého situačního 

výkresu.  

 

2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 5024/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m2 v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova a uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním 

městem Přerov jako pronajímatelem a společností Franco Real Estates s.r.o. se sídlem Trojská 

629/116, Troja, 171 00 Praha-Troja, IČ: 05658888 jako nájemcem. Nájemné bude hrazeno po 

dobu faktického užívání pozemku a jeho výše bude stanovena na základě Vnitřního předpisu 

č. 12/2017 a bude činit 49,- Kč/m2/rok, tj. celkem 1.274,- Kč/rok, navýšených o příslušnou 

sazbu DPH.  

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kanalizaci, 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 kanalizace k tíži pozemku p.č. 5024/4 v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace 

Přerov, a.s. se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521 a uzavřít 

Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 

statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem a budoucím povinným 

ze služebnosti a společností Franco Real Estates s.r.o. se sídlem Trojská 629/116, Troja, 171 

00 Praha-Troja, IČ: 05658888 jako stavebníkem, investorem a nájemcem a společností 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

IČ: 47674521 jako budoucím oprávněným ze služebnosti.  
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195/6/7/2022 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – služebnosti 

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 681, 791 a 792, vše v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje umístění stavby s názvem "Přerov-Čekyně, p.č. 680, vNN, kNN", na pozemku p.č. 

681 zahrada, p.č. 791 orná půda a p.č. 792 ostatní plocha, vše v k.ú. Čekyně, v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 681 zahrada o výměře 25 m2, části pozemku p.č. 791 orná 

půda o výměře 26 m2 a části pozemku p.č. 792 ostatní plocha o výměře 8 m2, vše v k.ú. 

Čekyně 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.  

 

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 pozemku p.č. 681, 

791 a 799, vše v k.ú. Čekyně v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 2472903. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 

věcného břemene - služebnosti je stanovena na základě vnitřního předpisu č. 12/2017 

vydaného Radou města Přerova s účinností od 15.6.2017 a činí u pozemku p.č. 681              

26,- Kč/bm, u pozemku p.č. 791 12,- Kč/bm a u pozemku p.č. 792 40,- Kč/bm, vše navýšeno o 

příslušnou sazbu DPH, minimálně 1000,- Kč, navýšených o příslušnou sazbu DPH. Věcné 

břemeno – služebnost bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena Smlouva o právu provést 

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

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

společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035, jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. Smlouva o zřízení věcného 

břemene – služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby a po doložení geometrického plánu 

potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene 

– služebnosti včetně ochranného pásma na výše uvedených pozemcích budoucím 

oprávněným. Oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, 

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

o zřízení věcného břemene – služebnosti do katastru nemovitostí.  

 

 

196/6/7/2022 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Věžky u Přerova - "Plán 

společných zařízení" 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci 

řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Věžky u Přerova - "Plán společných zařízení" dle příloh.  
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197/6/7/2022 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

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

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

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

dopravního značení č. IZ 8a)  

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

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

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

technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Kulturní a informační 

služby, nám, T. G. Masaryka, Přerov z důvodu pořádání koncertu Filharmonie Symphonic Rock Show 

v Městském domě. 

  

22. 01. 2023 - koncert Filharmonie Symphonic Rock Show 

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  

 

 

198/6/9/2022 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 25,57 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc.č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní *** za nájemné ve výši 1 053,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 1, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena za 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.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 25,57 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem ***, za nájemné ve výši 1 053,- 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 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. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 25,24 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2190, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4012, v k. ú. Přerov, U Strhance, č. o. 13 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem ***zastoupeným opatrovníkem obcí 

Grymov, za nájemné ve výši 1 039,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou 6 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 
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občanského zákoníku ve výši 3 000,- Kč s tím, že jistota je splatná nejpozději při podpisu 

nájemní smlouvy.  

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 25,57 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní *** za nájemné ve výši 1 053,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 4, na dobu určitou 6 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 3 000,- Kč s tím, 

že jistota je splatná nejpozději při podpisu nájemní smlouvy. Další podmínkou uzavření 

nájemní smlouvy je uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu na adrese 

Jižní čtvrť I/25.  

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 42,23 m2, v domě č. p. 1946, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 930, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 

č. o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní *** za nájemné ve výši 2.186 

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

předměty dle přílohy č. 5 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 

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

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+2), o ploše 41,48 m2, v domě č. p. 1947, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 929, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 

č. o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní ***, za nájemné ve výši 2.069 

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

předměty dle přílohy č. 6 na dobu určitou 6 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 

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

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 41,68 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. 7), s paní ***za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 7 na dobu určitou 6 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 7.194 Kč s tím, že jistota je splatná nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.  

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 7 v Přerově, Kojetínská 1947/36,   

s panem *** 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 7 v Přerově, Kojetínská 1947/36,    

s panem *** 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 7 v Přerově, Kojetínská 1947/36,    

s paní *** 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 8 v Přerově, Gen. Štefánika 7,         

s paní *** 
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12. ruší usnesení č. 170/5/9/2022 (bod 1 - paní ***) schválené na 5. schůzi Rady města Přerova 

konané dne 09. 12. 2022.  

 

13. neschvaluje poskytnutí příspěvku na rozvoj a úhradu sociálních služeb ve výši 15.000 Kč 

městu Kojetín.  

 

 

199/6/10/2022 Zpráva o plnění „Časového plánu statutárního města Přerova pro 

provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro Zónu 

Střední Morava CZ07“ 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o plnění „Časového plánu statutárního 

města Přerova pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro Zónu Střední Morava 

CZ07“.  

 

 

200/6/10/2022 Mimořádná dotační výzva - prevence kriminality 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje projekt z oblasti prevence kriminality, a sice: 

Přerov – asistent prevence kriminality – 2023 – 2. kolo. 

  

Strukturovaný popis projektu je přílohou důvodové zprávy a tvoří nedílnou součást žádosti       

o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence 

kriminality na místní úrovni 2022 – 2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících    

s invazí Ruské federace na Ukrajinu dle zásad Ministerstva vnitra ČR.  

 

2. pověřuje manažera prevence kriminality zpracovat, zadat a elektronicky odeslat žádost           

o projekt uvedený v bodě 1. tohoto usnesení včetně povinných a nepovinných příloh dle Zásad 

pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence 

kriminality na místní úrovni 2022 - 2. kolo Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím webového 

formuláře ve webové aplikaci RISPF - webový portál žádosti.  

 

3. pověřuje manažera prevence kriminality vygenerované a podepsané žádosti statutárním 

zástupcem žadatele a opatřené razítkem (resp. jeho elektronickou variantou) k odeslání žádostí 

do datové schránky Ministerstva vnitra ČR.  

 

 

201/6/10/2022 Návrh na jmenování vedoucího Odboru správy majetku                         

a komunálních služeb Magistrátu města Přerova na dobu určitou po 

dobu výkonu uvolněné veřejné funkce náměstka primátora Ing. 

Miloslava Dohnala 

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností od 1. 1. 2023 v souladu s ustanovením § 102 

odst. 2. písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na návrh tajemníka Magistrátu města Přerova 

pana Bc. Alexandra Salabu do funkce vedoucího Odboru správy majetku a komunálních služeb 

Magistrátu města Přerova, na dobu určitou po dobu výkonu uvolněné veřejné funkce náměstka 

primátora Ing. Miloslava Dohnala. 
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202/6/10/2022 Vzdání se práva na náhradu škody po bývalé zastupitelce V.Z. (dříve 

V.) ve výši 7 495,80 Kč a odpis pohledávky v celkové výši 7 495,80 Kč, 

přičemž se jedná o škodu vzniklou při výkonu funkce zastupitele 

statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání rozhodla o vzdání se práva na náhradu škody po bývalé 

zastupitelce V.Z. (dříve V.) ve výši 7 495,80 Kč a odpisu pohledávky v celkové výši 7 495,80 Kč. 

  

 

203/6/10/2022 Cloudové služby Microsoft M365 - uzavření Prováděcí smlouvy a 

Enterprise smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje uzavření Prováděcí smlouvy č. 2022-43 mezi DATRON, a. s., se sídlem: Vachkova 

3008, 470 01 Česká Lípa, IČ: 43227520, jako dodavatelem a statutárním městem Přerovem 

jako objednatelem, ve znění, které je přílohou č. 3 důvodové zprávy.  

 

2 pověřuje podpisem Prováděcí smlouvy č. 2022-43, dle bodu 1 usnesení, Mgr. Petra Karolu, 

vedoucího odboru vnitřní správy.  

 

3 schvaluje uzavření Prováděcí smlouvy Microsoft Enterprise mezi Microsoft Ireland 

Operations Limited, se sídlem South Country Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 

P521, Ireland, DIČ IE8256796U, jako afilací společnosti Microsoft a statutárním městem 

Přerovem jako zákazníkem ve znění, které je přílohou č. 4 důvodové zprávy.  

 

4 pověřuje k podpisu Podpisového formuláře programu dle přílohy č. 5, 6, 7, a 8 důvodové 

zprávy souvisejícího s uzavřením Prováděcí smlouvy Microsoft Enterprise dle bodu 3 

usnesení Mgr. Petra Karolu, vedoucího odboru vnitřní správy.  

 

 

204/6/10/2022 Souhlas zřizovatele 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. uděluje souhlas zřizovatele s podáním žádostí o dotace z programů Olomouckého kraje            

a Ministerstva kultury pro rok 2023,  

 

2. pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a infomační služby města Přerova         

Mgr. Jaroslava Macíčka podpisem příslušných žádostí o dotace.  

 

 

V Přerově dne 19. prosince 2022 

 

 

Ing. Tomáš Navrátil 

náměstek primátora statutárního města Přerova                

Mgr. Lada Galová 

členka Rady města Přerova                

 


