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USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Přerova konané dne 24. listopadu 2022 

 

59/4/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 4. schůze Rady města 

Přerova konané dne 24. listopadu 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 4. schůze Rady města Přerova konané dne 24. listopadu 2022,  

 

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala ověřovatelem usnesení a zápisu 4. schůze Rady města 

Přerova.  

 

 

60/4/4/2022 Rozpočtové opatření č. 21 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazných 

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2),  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu závazného ukazatele dle 

důvodové zprávy (ad 3).  

 

 

61/4/4/2022 Rozpočtové opatření č. 21 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy 

rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy.  

 

62/4/4/2022 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 

závaznou vyhlášku č..../2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2021, o místním poplatku 

za obecní systém odpadového hospodářství dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.  

 

63/4/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu pořádání akce 

Until We Fall Fest Vol. I 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a 

***, bydlištěm ***, 750 02 Přerov na podporu pořádání akce Until We Fall Fest Vol I. 

Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2022.  
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a 

závazného ukazatele: 

  
PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
  1112 210 Příjem z daně z příjmů fyzických osob 

placené poplatníky 
6 552,6 * + 20,0 6 572,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3392 110 Zájmová činnost v kultuře 111,0 + 20,0 131,0 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření  rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 41 162,4 * + 20,0 41 182,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

 

64/4/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu pořádání akce 

Zlatý Kanár 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a 

subjektem Sport Management s. r. o., se sídlem Přerov, U tenisu 16, 750 00 Přerov, IČ: 

61944068 na podporu pořádání akce Zlatý Kanár 2022. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena 

dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2022.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a 

závazného ukazatele: 

  
PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
  1112 210 Příjem z daně z příjmů fyzických osob 

placené poplatníky 
6 402,6 * + 150,0 6 552,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3319 110 Ostatní záležitosti kultury 61,7 +150,0 211,7 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 41 012,4 + 150,0 41 162,4 
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65/4/4/2022 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace - podpory de minimis č. SML/1529/2021 se subjektem Servisní 

společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 

Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/1529/2021 se subjektem Servisní společnost odpady Olomouckého 

kraje, a. s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 07686501.  

 

66/4/5/2022 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2023 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města 

Přerova na rok 2023: 

  

příjmy 1 108 996 200 Kč 

výdaje 1 092 443 000 Kč 

financování 16 553 200 Kč 

(dle příloh č. 1 a 2)  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit střednědobý výhled rozpočtu do roku 

2025 uvedený v příloze č. 3,  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou 

výdaje specifikované v příloze č. 4.  

 

 

67/4/6/2022 Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - ISg 

ITI OA 21+ 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 

Dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na vypracování koncepční části 

integrované strategie ITI uzavřené dne 10.12.2020 mezi statutárním městem Přerov jako 

poskytovatelem a statutárním městem Olomouc jako příjemcem.  

 

68/4/7/2022 Investiční akce nad 500 tis. Kč zrealizované a ukončené v roce 2022, 

akce přecházející do roku 2023 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí Přehled zrealizovaných a 

ukončených investičních akcí v roce 2022  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí Přehled přecházejících 

investičních akcí z roku 2022 do roku 2023  
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69/4/7/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká 

Dlážka 5“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, schválení 

úprav rozpočtu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku na 

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

důvodové zprávy,  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 

  
PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
  1113 210 Příjem z daně z příjmů fyzických osob 

vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 
15 000,0 + 3 000,0 18 000,0 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3612 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210629 - 

Energetické úspory bytového domu, nám. 

Fr. Rasche 3) 

5 783,5 - 1 948,0 3 835,5 

3612 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210723 - 

Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém 

bydlení) 

12 000,0 * - 5 233,0 6 767,0 

3632 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210349 - 

Rekonstrukce smuteční síně na Městském 

hřbitově v Přerově) 

4 319,5 - 4 319,0 0,5 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210721 - 

Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, 

ZŠ Velká Dlážka 5) 

4 700,0 + 14 500,0 19 200,0 

 

 

70/4/7/2022 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol v 

Přerově“ – zrušení výběrového řízení 

Rada města Přerova po projednání ruší výběrové 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“, z důvodu neobdržení žádné 

nabídky.  

 

71/4/7/2022 Veřejná zakázka „Náhrada informačního systému Sociální agenda“ – 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 

vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

veřejné zakázky malého rozsahu „Náhrada informačního systému Sociální agenda“, zadávané 

v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního 

předpisu č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

statutárním městem Přerov (dále jen VP), ve znění VP č. 5/2018 a VP č. 13/2019,  



5 

 

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

informačního systému Sociální agenda“, je jediný účastník výběrového řízení Marbes s.r.o., se 

sídlem Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň, IČ: 29108373, jehož nabídka respektuje stanovené 

zadávací podmínky,  

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o dodání a implementaci software a poskytnutí licence k 

software a servisní smlouvy (dále jen „smlouvy“) mezi Statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem, a účastníkem Marbes s.r.o., se sídlem Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň, IČ: 

29108373, jako poskytovatelem, veřejné zakázky malého rozsahu „Náhrada informačního 

systému Sociální agenda“. 

Cena za plnění veřejné zakázky bude činit:  

1.) Za dodávku: 748 500,- Kč bez DPH 

2.) Za servis na 4 roky: 436 752,- Kč bez DPH 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smluv mezi objednatelem a 

poskytovatelem, bude realizováno podpisem náměstka JUDr. Vladimíra Lichnovského, na 

základě jeho pověření usnesením 1. Rady města Přerova č. usnesení7/1/6/2022 ze dne 21. 10. 

2022.  

 

 

72/4/7/2022 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Úprava prostoru křižovatek Bayerova, Kozlovská, Šrobárova“ – 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 

vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Úprava prostoru křižovatek Bayerova, Kozlovská, Šrobárova“, zadávané v souladu s ust. § 

31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016 

Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem 

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

 

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

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

Šrobárova“, je účastník výběrového řízení č. 4 společnost Dopravní projektování, spol. s r.o., 

se sídlem 28. října 3388/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25361520, jehož nabídka 

byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje 

stanovené zadávací podmínky,  

 

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

společností Dopravní projektování, spol. s r.o., se sídlem 28. října 3388/11, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, IČ: 25361520, jako zhotovitelem veřejné zakázky malého rozsahu 

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

Kozlovská, Šrobárova“. 

Cena za plnění bude činit: 676 300,- Kč bez DPH, tj. 818 323,- Kč včetně 21% DPH. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem a 

zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřeného náměstka JUDr. Vladimíra 

Lichnovského, na základě jeho pověření usnesením 1. Rady města Přerova č. usnesení 

7/1/6/2022 ze dne 21. 10. 2022.  
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73/4/7/2022 Veřejná zakázka „Obměna datových úložišť“ – rozhodnutí o výběru 

dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

veřejné zakázky „Obměna datových úložišť“, zadávané 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 a 

souvisejících částí zákona,  

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „Obměna datových 

úložišť“, je účastník zadávacího řízení společnost Data Protection Delivery Center, s.r.o., se 

sídlem Rybkova 1016/31, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 03064247, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje 

stanovené zadávací podmínky,  

 

3. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a 

společností Data Protection Delivery Center, s.r.o., se sídlem Rybkova 1016/31, Veveří, 602 

00 Brno, IČ: 03064247, jako prodávajícím, veřejné zakázky „Obměna datových úložišť“. 

Cena za plnění bude činit: 1 894 860,- Kč bez DPH, tj. 2 292 780,60 Kč včetně 21% DPH. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením kupní smlouvy mezi kupujícím a 

prodávajícím bude realizováno podpisem primátora Ing. Petra Vrány.  

 

 

74/4/7/2022 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/1045/2022 na realizaci stavby „Obnova prostoru Horního 

náměstí v Přerově“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele SML/1045/2022, 

ze dne 8. 8. 2022, na realizaci stavby „Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově“, se 

zhotovitelem PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., se sídlem Podvalí 629, 752 01 Kojetín I. – 

Město, IČ: 25896873, dle přílohy č. 2,  

 

2. pověřuje náměstka JUDr. Vladimíra Lichnovského k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o 

dílo, č. smlouvy objednatele SML/1045/2022, ze dne 8. 8. 2022, na realizaci stavby „Obnova 

prostoru Horního náměstí v Přerově“. 

  

Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (vícepráce a méněpráce). Cena za 

plnění se dodatkem č. 1 zvyšuje o 83 689,19 Kč bez DPH, z původní ceny 1 932 959,59 Kč 

bez DPH sjednané ve smlouvě, na konečnou cenu 2 016 648,78 Kč bez DPH.  
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75/4/7/2022 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/1219/2022 na realizaci stavby „Rekonstrukce chodníků na ulici 

Svépomoc I v Přerově“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele SML/1219/2022, 

ze dne 22. 8. 2022, na realizaci stavby „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I v 

Přerově“, se zhotovitelem STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – 

Jinonice, IČ: 60838744, dle přílohy č. 2.  

 

2. pověřuje náměstka JUDr. Vladimíra Lichnovského k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o 

dílo, č. smlouvy objednatele SML/1219/2022, ze dne 22. 8. 2022, na realizaci stavby 

„Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I v Přerově“. 

  

Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (vícepráce). Cena za plnění se 

dodatkem č. 1 zvyšuje o 93 967,56 Kč bez DPH, z původní ceny 7 635 781,51 Kč bez DPH 

sjednané ve smlouvě, na konečnou cenu 7 729 749,07 Kč bez DPH.  

 

 

76/4/7/2022 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele 

SML/1393/2022, na realizaci stavby „Rozšíření ubytovací kapacity v 

nouzovém bydlení“ – Část 4.: Rozšíření ubytovací kapacity v 

nouzovém bydlení v bytovém domě Gen. Štefánika 6 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele SML/1393/2022, 

uzavřené dne 27. 9. 2022 na realizaci stavby „Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém 

bydlení“ – Část 4.: Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení v bytovém domě Gen. 

Štefánika 6 se zhotovitelem ZJS – Realizace staveb s.r.o., Kratochvílova 41, 750 02 Přerov, 

IČ: 28611942, dle přílohy č. 2. 

  

Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění. Cena za plnění se dodatkem č. 1 

snižuje o 1 852,2 Kč bez DPH z původní ceny 617 908,65 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě 

na konečnou cenu 616 056,45 Kč bez DPH.  

 

2. pověřuje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského k podpisu dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele SML/1393/2022, uzavřené dne 27. 9. 2022, na 

realizaci stavby „Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ – Část 4.: Rozšíření 

ubytovací kapacity v nouzovém bydlení v bytovém domě Gen. Štefánika 6  

 

 

77/4/7/2022 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0769/2022 na 

realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních 

zařízení ZŠ Přerov, Želatovská 8“  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0769/2022 ze dne 20. 5. 2022 na 

provedení stavby „Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení ZŠ Přerov, Želatovská 8“, 
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se zhotovitelem KERAMO D – Dohorák s.r.o., se sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasice,       

IČ: 27716104, dle přílohy č. 2,  

 

2. pověřuje náměstka JUDr. Vladimíra Lichnovského k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o 

dílo, č. smlouvy objednatele SML/0769/2022, ze dne 20. 5. 2022, na realizaci stavby 

„Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení ZŠ Přerov, Želatovská 8“. 

  

  

Předmětem Dodatku č. 2 je změna rozsahu původního předmětu plnění ve znění Dodatku č. 1 

(tj. realizace víceprací a méněprací) dle důvodové zprávy. Cena za plnění (ve znění Dodatku č. 

1) se Dodatkem č. 2 zvyšuje o 437 853,96 Kč bez DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 2 

mění z ceny 17 961 034,83 Kč bez DPH na cenu 18 398 888,79 Kč bez DPH, tj. 22 262 

655,44 Kč včetně DPH.  

 

 

78/4/7/2022 Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Kompenzace Dluhonice - 

1. etapa 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č.3 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.  

 

79/4/7/2022 Propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická“, ISPROFOND 

5718510112 - pověření k podpisům 

Rada města Přerova po projednání pověřuje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského         

k jednáním a podpisům právních jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu 

"Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická" pro dotaci.  

 

80/4/7/2022 Stezka pro chodce a cyklisty podél sil. I/47 - I. a III.etapa - 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 7.výzvy nositele 

integrované územní strategie a následnou žádost o dotaci z Integrovaného regionálního 

operačního programu na projekt "Stezka pro chodce a cyklisty podél sil. I/47 - I. a III. etapa", 

dle důvodové zprávy.  

 

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

právních jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu.  

 

 

81/4/7/2022 Zkvalitnění infrastruktury základních škol 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 4.výzvy nositele 

integrované územní strategie a následnou žádost o dotaci z Integrovaného regionálního 
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operačního programu na projekt "Zkvalintnění infrastruktury základních škol 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.  

 

 

82/4/7/2022 II/434 Kozlovice – chodníky kolem průtahu a přeložka veřejného 

osvětlení – smlouva o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací č. VPIC/MS/2022/00158 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy č. VPIC/MS/2022/00158 o realizaci překládky sítě 

elektronických komunikací mezi CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 

00 Praha 9 jako vlastníkem sítě elektronických komunikací a Statutárním městem Přerov, IČ 

00301825, Bratrská 709/34, Přerov jako investorem, za podmínky schválení úpravy rozpočtu.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
2219 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210259 

– Cyklostezka ul. Palackého)  
11 115,1 * - 220,0 10 895,1 

2219 025 Projektové dokumentace (investice) 36 722,4 * + 220,0 36 942,4 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh  

 

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

souvisejícího s uzavřením výše uvedené smlouvy, k jejímu uzavření a podpisu.  

 

83/4/7/2022 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“ – 

schválení výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení externího administrátora podlimitní veřejné zakázky 

„Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“ dle důvodové zprávy,  

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „Blažkův dům-

inovační centrum (interiér)“ je účastník zadávacího řízení READY INTERIER s.r.o., 

Vocelova 1135/4, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28787943, jehož nabídka 

byla ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na základě stanoveného kritéria hodnocení nejnižší 

nabídkové ceny a současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky,  

 

3. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a 

společností READY INTERIER s.r.o., Vocelova 1135/4, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec 

Králové, IČ: 28787943, jako prodávajícím, na podlimitní veřejnou zakázku „Blažkův dům-

inovační centrum (interiér)“. Cena za plnění bude činit 3 843 080 Kč bez DPH, tj. 4 650 

126,80 Kč včetně DPH. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a 

kupujícím, bude realizováno podpisem primátora Ing. Petra Vrány.  
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84/4/7/2022 Dodatek č. 182/C1/2022/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2022 - "Propojení cyklostezky 

Velká Dlážka - Hranická", ISPROFOND 5718510112   

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 182/C1/2022/1 ke Smlouvě o 

poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022, 

uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 

00301825, zastoupené Ing. Petrem Vránou a Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem 

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, zastoupené Ing. Zbyňkem Hořelicou, na projekt 

"Propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická“, ISPROFOND 5718510112.  

 

85/4/8/2022 Záměr statutárního města Přerov – převod/nájem/pacht/výpůjčka 

nemovitých věcí z/ve vlastnictví statutárního města Přerov –  pozemku 

p.č. 2554/9 a částí p.č. 2554/3 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod pozemku p.č. 2554/9 zast. pl. a 

nádvoří o celkové výměře 18 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem pozemku p.č. 2554/9 zast. pl. a nádvoří o 

celkové výměře 18 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerov - pacht části pozemku p.č. 2554/3 zahrada o 

výměře 250 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

4. schvaluje záměr statutárního města Přerov - výpůjčku části pozemku p.č. 2554/3 zahrada o 

výměře 150 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

 

86/4/8/2022 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí ve 

vlastnictví  statutárního města Přerov – pozemku p.č. 907/11, jehož 

součástí je stavba garáž bez č.p./č.e.  v k.ú. Přerov  a pozemku p.č. 

907/12, jehož součástí je stavba garáž bez č.p./č.e.  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem pozemku p.č. 

907/11, jehož součástí je stavba garáž bez č.p./č.e. o výměře 24 m2 v k.ú. Přerov a záměr statutárního 

města Přerov - nájem pozemku p.č. 907/12, jehož součástí je stavba garáž bez č.p./č.e. o výměře 24 m2 

v k.ú. Přerov a vyhlášení výběrového řízení na nájem těchto nemovitostí za podmínek uvedených v 

důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města 

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

 

87/4/8/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. 

Přerov 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 6050/1 ostatní plocha o výměře cca 400 m2 v k.ú. Přerov.  

 



11 

 

 

88/4/8/2022 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 681, 791 a 792 v k.ú. 

Čekyně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – 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, ostatní komunikace o výměře 8 m2, vše v k.ú. Čekyně.  

 

 

89/4/8/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1314/3 v k.ú. 

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

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

(stavební zákon) a pozemku p.č. 1313/3 v k.ú. Henčlov 

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

nemovitých věcí – pozemků p.č. 1313/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2 a p.č. 

1314/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 66 m2, oba v k.ú. Henčlov z vlastnictví pana Ing. 

J***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

 

90/4/8/2022 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 4932/1 v 

k.ú. Přerov  

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

statutárního města Přerov – úplatný převod části pozemku p.č. 4932/1 ost. pl., ost. komunikace o 

výměře cca 95 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

 

91/4/8/2022 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - nebytového prostoru č. 103 v 

objektu bydlení č.p. 119, příslušnému k části obce Přerov I - Město, 

který je součástí pozemku p.č. 21 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 14 - 

pasáž) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - prodloužení výpůjčky 

sjednané na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 22.12.2020 mezi statutárním městem Přerovem jako 

půjčitelem a Náboženskou obcí Církve československé husitské v Přerově, IČ: 64989143, se sídlem 

Havlíčkova 1821/11, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a Armádou spásy - církev, IČ: 02144034, se 

sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 13-Stodůlky, 158 00 Praha jako vypůjčiteli nebytového prostoru č. 

103 v objektu bydlení č.p. 119, příslušnému k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku 

p.č. 21 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 14 - pasáž) o celkové výměře 132,22 m2, a to tak, že původní 

doba výpůjčky - na dobu určitou, do 3.1.2023 se mění na novou dobu výpůjčky - na dobu určitou, do 

31.12.2023 a původní výpovědní lhůta 3 měsíce se mění na novou výpovědní lhůtu 1 měsíc.  
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92/4/8/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova - podílu id. 20050/23409 na části 

pozemku p.č. 1037/8 v k.ú. Přerov 

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

nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova - podílu id. 20050/23409 na části pozemku 

p.č. 1037/8 ostatní plocha o výměře 608 m2 v k.ú. Přerov, na které se nachází místní komunikace.  

 

 

93/4/8/2022 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5307/75 v k.ú. 

Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku nemovité 

věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5307/75 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 281 m2 v k.ú. Přerov.  

 

 

94/4/8/2022 Záměr statutárního města Přerov – pacht nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov –  části pozemku  p.č. 265 v k.ú.  Předmostí   

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov – pacht části pozemku 

p.č. 265 zahrada o výměře 324 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

 

95/4/8/2022 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

– části pozemku p.č. 65/1 v k.ú. Vinary u Přerova  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod části pozemku p.č. 65/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu č. 590-

22/2022 označené novým p.č. 65/45 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Vinary u Přerova 

z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. K***, bytem t***, a R***, 

bytem *** za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 1.800 Kč,-.  

 

 

96/4/8/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 588/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod části pozemku p.č. 588/8 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 665-26/2016 označené 

jako pozemek p.č. 588/13 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku 

statutárního města Přerova do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem 

Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521, za kupní cenu ve výši 3.610,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. 

Dodání pozemku není předmětem DPH.  
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97/4/8/2022 Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova -  části pozemku p.č. 6868/21 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

bezúplatný převod části pozemku p.č. 6868/21 o výměře cca 750 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví Charity Přerov, se sídlem Přerov, Šířava 1295/27, IČ: 

45180270. Nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi statutárním městem 

Přerov, jako budoucím dárcem a Charitou Přerov, se sídlem Přerov, Šířava 1295/27, IČ: 45180270, 

jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do dvou měsíců od 

doručení písemné výzvy budoucího obdarovaného k uzavření darovací smlouvy budoucímu dárci, 

kterou bude budoucí obdarovaný oprávněn zaslat budoucímu dárci do 6 měsíců poté, co Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR vydá v rámci IROP ITI OA 2021+ SOCIÁLNÍ OBLAST rozhodnutí o 

poskytnutí dotace budoucímu obdarovanému na realizaci projektu spočívajícího ve zhotovení stavby 

"Azylový dům Přerov", nejpozději však do 1 roku od účinnosti budoucí darovací smlouvy.  

Součástí darovací smlouvy bude závazek Charity Přerov jako obdarovaného, ve smyslu ust. § 1761 

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, že bez předchozího písemného souhlasu 

statutárního města Přerova, jako dárce, předmět daru nebo jeho část žádným způsobem nezcizí (zákaz 

zcizení), ani nezatíží žádným věcným právem, které je obsaženo v občanském zákoníku, s výjimkou 

věcného břemene pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení (např. vodovod, 

kanalizace, plynovod, elektrické vedení, optický kabel), které bude zřízeno v souvislosti se 

zhotovením stavby "Azylový dům Přerov" (zákaz zatížení), přičemž zákaz zcizení a zatížení budou 

zřízeny jako práva věcná s účinky vůči obdarovanému i všem budoucím vlastníkům předmětu daru, a 

to bezúplatně a na dobu určitou 20 let od okamžiku právních účinků vkladu vlastnického práva ve 

prospěch obdarovaného do katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy.  

 

 

98/4/8/2022 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerova – spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 5307/349, p.č. 

5307/351, p.č. 5307/352, p.č. 5307/353, p.č. 5307/354, p.č. 5307/355 a 

p.č. 5307/360, vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod spoluvlastnického 

podílu o velikosti id. ⅙ k pozemkům p.č. 5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 

5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 

413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 

ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví paní V***, bytem ***, do 

vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého 

posudku ve výši 142.143,- Kč,  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod spoluvlastnického 

podílu o velikosti id. ⅙ k pozemkům p.č. 5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 

5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 

413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 

ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví paní K***, bytem ***, do 

vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého 

posudku ve výši 142.143,- Kč,  
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod spoluvlastnického 

podílu o velikosti id. ⅙ k pozemkům p.č. 5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 

5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 

413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 

ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví pana M***, bytem ***, do 

vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého 

posudku ve výši 142.143,- Kč,  

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod spoluvlastnického 

podílu o velikosti id. ⅙ k pozemkům p.č. 5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 

5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 

413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 

ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví paní J***, bytem ***, do 

vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého 

posudku ve výši 142.143,- Kč,  

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod spoluvlastnického 

podílu o velikosti id. ⅙ k pozemkům p.č. 5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 

5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 

413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 

ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví pana M***, bytem ***, do 

vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého 

posudku ve výši 142.143,- Kč,  

 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod spoluvlastnického 

podílu o velikosti id. 1/18 k pozemkům p.č. 5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 

5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 

413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 

ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví paní M***, bytem ***, do 

vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého 

posudku ve výši 47.381,- Kč,  

 

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod spoluvlastnického 

podílu o velikosti id. 1/18 k pozemkům p.č. 5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 

5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 

413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 

ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví pana R***, bytem ***, do 

vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého 

posudku ve výši 47.381,- Kč,  

 

8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 
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PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

 1112 210 Příjem z daně z příjmů fyzických  

osob placené poplatníky 
5 597,1 * + 805,5 6 402,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300756 - Výkup pozemků na 

křižovatce ul. Ztracená x Bří Hovůrkových x  

U Hřbitova x 9. května) 

0,0 + 805,5  805,5 

 

 

99/4/8/2022 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  

- části pozemku p.č. 372/1 v k.ú. Dluhonice  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod části pozemku p.č. 372/1 zahrada o výměře 16 m2 v k.ú. Dluhonice z podílového 

spoluvlastnictví pana ***, bytem *** k id ½ a paní ***, bytem *** k id ½ do vlastnictví statutárního 

města Přerova za kupní cenu 10.800,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi spoluvlastníky pozemku p.č. 372/1 v 

k.ú. Dluhonice, jako budoucími prodávajícími a statutárním městem Přerov, jako budoucím kupujícím. 

Kupní smlouva bude uzavřena poté, co bude v katastru nemovitostí na základě Ohlášení změny údajů 

o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí evidován nově vzniklý pozemek p.č. 372/3 o výměře 16 

m2 v k.ú. Dluhonice. Nejpozději před podpisem kupní smlouvy bude v katastru nemovitostí vymazáno 

zástavní právo k pozemku p.č. 372/3 v k.ú. Dluhonice, nebo budoucí prodávající předloží budoucímu 

kupujícímu potvrzení zástavního věřitele o vzdání se tohoto zástavního práva. Součástí smlouvy je 

závazek budoucího kupujícího k úhradě částky ve výši 5.000,- Kč budoucím prodávajícím, jako 

nákladů, které vznikly budoucím prodávajícím v souvislosti s převodem části pozemku 372/1 o 

výměře 16 m2 v k.ú. Dluhonice.  

 

100/4/8/2022 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerova – jednotky č. 555/5 jiný nebytový prostor vymezený v budově 

Přerov I-Město, č.p. 555 adminis., na p.č. 194, včetně přináležejícího 

spoluvlastnického podílu ve výši 60202/361888 na pozemcích p.č. 194 

zast. pl. a nádvoří a p.č. 193/1, ost. pl. a podílu ve výši 60202/120102 na 

společných částech budovy společných vlastníkům jen některých 

jednotek (patro TGM 16)  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí do 

vlastnictví statutárního města Přerova – jednotky č. 555/5, jiný nebytový prostor, byt. z., 

vymezené v budově Přerov I – Město, č.p. 555, adminis., LV 5021, na parcele 194, LV 5021, 

včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 60202/361888 na společných částech budovy a na 

pozemcích parcela č. 193/1, ostatní plocha, manipulační plocha, ochr. pásmo nem. kult. pam., 

pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam. a parcela č. 194, zastavěná plocha a nádvoří, ochr. 

pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam., na pozemku stojí stavba: 

Přerov I – Město, č.p. 555, adminis., zapsaných na listech vlastnictví č. 16316 a 5021 pro 

katastrální území Přerov, obec Přerov z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu ve výši 

10.427.000,- Kč.  
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 

  
PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

 1121 210 Příjem z daně z příjmů právnických osob 133 359,0 + 5 427,0 138 786,0 

6310 2141  Příjem z úroků 21 500,0 * + 5 000,0 26 500,0 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3613 530 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300755 

– Výkup jednotky č. 555/5 patro TGM 16) 
0,0 + 10 427,0 10 427,0 

 

 

101/4/8/2022 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - vodovodu a splaškové kanalizace vybudované v rámci stavby 

„Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod kanalizace (SO 302 

Kanalizace splašková) vybudované v rámci stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U 

Hvězdárny II“ na pozemcích p.č. 5466/378 a p.č. 5466/395 oba v k.ú. Přerov za kupní cenu 

1000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH a vodovodu (SO 301 Vodovod) 

vybudovaného v rámci stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“ na pozemcích 

p.č. 5466/378 a p.č. 5466/395 oba v k.ú. Přerov za kupní cenu 1000,- Kč, která bude navýšena 

o příslušnou sazbu DPH, z majetku společnosti AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, Wilsonova 

102/12, IČ: 25848984 do majetku statutárního města Přerova.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova následující úpravy rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
3639 

  
530 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 3 851,0 - 5,2 3 845,8 

2212 

  
530 Silnice 0,0 + 1,3 1,3 

2310 

  
530 Pitná voda 0,0 + 1,3 1,3 

  
2321 

  
530 Odvádění a čištění odpadních vod  

a nakládání s kaly 
0,0 + 1,3 1,3 

3631 

  
530 Veřejné osvětlení 0,0 + 1,3 1,3 

 

 

102/4/8/2022 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov - pozemků 

p.č. 655/3, p.č. 659, p.č. 670, p.č. 679, p.č. 681, p.č. 682, p.č. 683, p.č. 

693, p.č. 697, p.č. 718, p.č. 720, p.č. 723, p.č. 764, p.č. 795, p.č. 808, p.č. 

813, p.č. 818, p.č. 825, p.č. 826, p.č. 845, p.č. 846, p.č. 919, p.č. 920, p.č. 

932, p.č. 935, p.č. 956, p.č. 978, p.č. 1028, p.č. 1045, p.č. 1062, p.č. 1075, 

p.č. 1078, p.č. 1107, p.č. 1157, p.č. 1187, p.č. 1188, vše v k.ú. Henčlov, 

p.č. 908/2, p.č. 1099 a p.č. 1100 v k.ú. Dluhonice a p.č. 5103, p.č. 5104 a 
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p.č. 5106, vše v k.ú. Troubky nad Bečvou - uzavření dodatku č. 1 

pachtovní smlouvy 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě uzavření 

dne 29.5.2019 mezi statutárním městem Přerov (jako propachtovatelem) a společností RenoFarma 

Troubky a.s., se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, IČ: 25357972 (jako pachtýřem). 

Předmětem dodatku je konstatování faktu, že dne 14.7.2022 zanikl pacht pozemků p.č. 891 a p.č. 899 

oba v k.ú. Henčlov, založený pachtovní smlouvou a to splynutím práv s povinností v jedné osobě (tím, 

že se pachtýř stal na základě kupní smlouvy uzavřené dne 9.6.2022 vlastníkem pozemků p.č. 891 a 

p.č. 899 oba v k.ú. Henčlov) a výše pachtovného tedy s účinností od 15.7.2022 činí celkem 85.248,- 

Kč/rok. Pachtovné za rok 2022 tedy činí 86.884,- Kč. 

V ostatním se ujednání pachtovní smlouvy nemění.  

 

103/4/8/2022 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

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

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

(bezbariérová garáž Kozlovská 17) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

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

pronajímatelem a paní ***, bytem *** jako nájemcem. Nájemní smlouva měla být uzavřena 

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

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

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

hrazeny samostatně.  

 

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

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

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

pronajímatelem a panem ***, bytem *** jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na 

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

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

využití prostoru jako bezbariérová garáž. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny 

samostatně.  

 

104/4/8/2022 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – částí 

pozemků v k.ú. Předmostí, k.ú. Dluhonice, k.ú. Přerov, k.ú. Bochoř  

k.ú. Lověšice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nájem části pozemku p.č. 526/5 ostatní plocha o výměře 703 m2, pozemku p.č. st. 

563 zast. pl. o výměře 10 m2, části pozemku p.č. 543 ostatní plocha o výměře 23 m2, části 

pozemku p.č. 263 ovocný sad o výměře 491 m2, části pozemku p.č. 542/4 ostatní plocha o 

výměře 61 m2, části pozemku p.č. 542/1 ostatní plocha o výměře 691 m2, části pozemku p.č. 

633/86 ostatní plocha o výměře 74 m2, části pozemku p.č. 549 ostatní plocha o výměře 28 m2, 

části pozemku p.č. 526/1 ostatní plocha o výměře 4867 m2 a části pozemku p.č. 241/2 zahrada 

o výměře 261 m2 vše v k.ú. Předmostí jako manipulační plochy za účelem realizace 

stavebních objektů v rámci stavby Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov 
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a uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 

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

140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 4 roky, 

kdy nájem započne ode dne zahájení nájmu uvedeného v písemném oznámení nájemce 

zaslaném pronajímateli nejméně 10 kalendářních dnů předem. Výše nájemného za celou 

základní dobu nájmu činí 1.412.964,- Kč včetně DPH, t.j. 49,- Kč/m2/rok a bude uhrazeno 

jednorázově předem do 150 dnů ode dne prokazatelného doručení uzavřené nájemní smlouvy 

nájemci. Smlouvou je sjednána možnost prodloužení doby nájmu na dobu ne kratší než 1 rok a 

ne delší jak 4 roky na základě písemného oznámení o prodloužení doby trvání nájmu zaslaném 

nájemcem pronajímateli nejpozději 1 měsíc před uplynutím základní doby nájmu. Výše 

nájemného za prodlouženou dobu nájmu bude stanovena dle cenových předpisů platných v 

době, kdy dojde k prodloužení doby nájmu.  

 

2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 1016/3 ostatní plocha o výměře 118 m2, části pozemku 

p.č. 1014/6 ostatní plocha o výměře 171 m2, části pozemku p.č. 1355 ostatní plocha o výměře 

107 m2, pozemku p.č. 1084/4 trvalý travní porost o výměře 132 m2, části pozemku p.č. 1084/1 

trvalý travní porost o výměře 26 m2, části pozemku p.č. 1014/5 ostatní plocha o výměře 21 m2, 

části pozemku p.č. 1353 ostatní plocha o výměře 78 m2, části pozemku p.č. 60 zahrada o 

výměře 23 m2, části pozemku p.č. 1352 trvalý travní porost o výměře 28 m2, části pozemku 

p.č. 1347 ostatní plocha o výměře 62 m2, části pozemku p.č. 1021/1 ostatní plocha o výměře 

40 m2, pozemku p.č. 1317 trvalý travní porost o výměře 362 m2, pozemku p.č. 1021/2 ostatní 

plocha o výměře 117 m2, pozemku p.č. 1315 orná půda o výměře 239 m2, části pozemku p.č. 

1016/4 ostatní plocha o výměře 58 m2, části pozemku p.č. 1312 ostatní plocha o výměře 52 

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

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

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

Dluhonice jako manipulační plochy za účelem realizace stavebních objektů v rámci stavby 

Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov 

a uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 

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

140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 4 roky, 

kdy nájem započne ode dne zahájení nájmu uvedeného v písemném oznámení nájemce 

zaslaném pronajímateli nejméně 10 kalendářních dnů předem. Výše nájemného za celou 

základní dobu nájmu činí 380.632,- Kč včetně DPH, t.j. 49,- Kč/m2/rok a bude uhrazeno 

jednorázově předem do 150 dnů ode dne prokazatelného doručení uzavřené nájemní smlouvy 

nájemci. Smlouvou je sjednána možnost prodloužení doby nájmu na dobu ne kratší než 1 rok a 

ne delší jak 4 roky na základě písemného oznámení o prodloužení doby trvání nájmu zaslaném 

nájemcem pronajímateli nejpozději 1 měsíc před uplynutím základní doby nájmu. Výše 

nájemného za prodlouženou dobu nájmu bude stanovena dle cenových předpisů platných v 

době, kdy dojde k prodloužení doby nájmu.  

 

3. schvaluje nájem části pozemku p.č. 5875/51 orná půda o výměře 2385 m2, části pozemku 

p.č. 7102/1 ostatní plocha o výměře 7 m2, části pozemku p.č. 5950/1 zahrada o výměře 74 m2, 

části pozemku p.č. 5990/49 orná půda o výměře 48 m2, části pozemku p.č. 5990/41 orná půda 

o výměře 168 m2, části pozemku p.č. 6105/10 orná půda o výměře 3 m2, části pozemku p.č. 

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

m2, části pozemku p.č. 7166/123 orná půda o výměře 96 m2, části pozemku p.č. 7166/92 orná 

půda o výměře 99 m2, části pozemku p.č. 7166/115 orná půda o výměře 146 m2, části 

pozemku p.č. 7166/87 ostatní plocha o výměře 26 m2, části pozemku p.č. 7166/88 ostatní 

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

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

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

7160/1 ostatní plocha o výměře 497 m2, pozemku p.č. 6200/54 orná půda o výměře 40 m2, 

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

výměře 194 m2, pozemku p.č. 6200/41 orná půda o výměře 243 m2, pozemku p.č. 6200/42 
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ostatní plocha o výměře 123 m2, pozemku p.č. 6200/43 orná půda o výměře 107 m2, části 

pozemku p.č. 7166/31 ostatní plocha o výměře 119 m2, pozemku p.č. 6194/13 ostatní plocha o 

výměře 264 m2, pozemku p.č. 7160/7 ostatní plocha o výměře 3 m2, pozemku p.č. 6194/11 

ostatní plocha o výměře 103 m2, pozemku p.č. 7160/5 ostatní plocha o výměře 253 m2, části 

pozemku p.č. 6135 ostatní plocha o výměře 38 m2, pozemku p.č. 7160/6 ostatní plocha o 

výměře 34 m2, pozemku p.č. 7166/34 ostatní plocha o výměře 37 m2, pozemku p.č. 7161/1 

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

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

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

7166/116 orná půda o výměře 67 m2, pozemku p.č. 7161/2 ostatní plocha o výměře 561 m2, 

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

plocha o výměře 581 m2, části pozemku p.č. 6163/1 ostatní plocha o výměře 803 m2, části 

pozemku p.č. 6165/2 ostatní plocha o výměře 16 m2, části pozemku p.č. 6164 orná půda o 

výměře 624 m2, části pozemku p.č. 6166/1 ostatní plocha o výměře 526 m2, části pozemku 

p.č. 6165/1 ostatní plocha o výměře 27 m2, části pozemku p.č. 6166/2 ostatní plocha o výměře 

36 m2, části pozemku p.č. 7106/89 ostatní plocha o výměře 2 m2, části pozemku p.č. 7106/86 

ostatní plocha o výměře 12 m2, části pozemku p.č. 7116/4 ostatní plocha o výměře 254 m2, 

části pozemku p.č. 7279/5 ostatní plocha o výměře 216 m2, části pozemku p.č. 6641/2 ostatní 

plocha o výměře 275 m2, pozemku p.č. 7279/47 ostatní plocha o výměře 78 m2, pozemku 

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

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

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

Přerov jako manipulační plochy za účelem realizace stavebních objektů v rámci stavby 

Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov 

a uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 

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

140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 4 roky, 

kdy nájem započne ode dne zahájení nájmu uvedeného v písemném oznámení nájemce 

zaslaném pronajímateli nejméně 10 kalendářních dnů předem. Výše nájemného za celou 

základní dobu nájmu činí 2.625.812,- Kč včetně DPH, t.j. 49,- Kč/m2/rok a bude uhrazeno 

jednorázově předem do 150 dnů ode dne prokazatelného doručení uzavřené nájemní smlouvy 

nájemci. Smlouvou je sjednána možnost prodloužení doby nájmu na dobu ne kratší než 1 rok a 

ne delší jak 4 roky na základě písemného oznámení o prodloužení doby trvání nájmu zaslaném 

nájemcem pronajímateli nejpozději 1 měsíc před uplynutím základní doby nájmu. Výše 

nájemného za prodlouženou dobu nájmu bude stanovena dle cenových předpisů platných v 

době, kdy dojde k prodloužení doby nájmu.  

 

4. schvaluje nájem části pozemku p.č. 1477/1 ostatní plocha o výměře 209 m2, pozemku p.č. 

2176/61 orná půda o výměře 282 m2, části pozemku p.č. 1649/1 orná půda o výměře 915 m2, 

pozemku p.č. 1633/2 orná půda o výměře 11 m2, pozemku p.č. 1649/3 o výměře 1 m2, 

pozemku p.č. 2176/60 orná půda o výměře 309 m2, pozemku p.č. 2176/58 orná půda o výměře 

46 m2, pozemku p.č. 2176/28 ostatní plocha o výměře 7 m2, části pozemku p.č. 1633/1 orná 

půda o výměře 26 m2, pozemku p.č. 1665/3 ostatní plocha o výměře 18 m2, částí pozemků 

p.č.1602/1 orná půda o výměře 25 m2, části pozemku p.č. 1444/1 orná půda o výměře 12 m2, 

části pozemku p.č. 1444/2 orná půda o výměře 13 m2, pozemku p.č. 2176/27 ostatní plocha o 

výměře 384 m2, pozemku p.č. 1665/1 ostatní plocha o výměře 54 m2, části pozemku p.č. 

1477/2 ostatní plocha o výměře 81 m2, části pozemku p.č. 1544 orná půda o výměře 25 m2, 

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

výměře 38 m2, části pozemku p.č. 1367 orná půda o výměře 2 m2, části pozemku p.č. 1064/8 

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

Bochoř jako manipulační plochy za účelem realizace stavebních objektů v rámci stavby 

Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov 

a uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 

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

140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 4 roky, 
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kdy nájem započne ode dne zahájení nájmu uvedeného v písemném oznámení nájemce 

zaslaném pronajímateli nejméně 10 kalendářních dnů předem. Výše nájemného za celou 

základní dobu nájmu činí 278.688,- Kč včetně DPH, t.j. 24,- Kč/m2/rok a bude uhrazeno 

jednorázově předem do 150 dnů ode dne prokazatelného doručení uzavřené nájemní smlouvy 

nájemci. Smlouvou je sjednána možnost prodloužení doby nájmu na dobu ne kratší než 1 rok a 

ne delší jak 4 roky na základě písemného oznámení o prodloužení doby trvání nájmu zaslaném 

nájemcem pronajímateli nejpozději 1 měsíc před uplynutím základní doby nájmu. Výše 

nájemného za prodlouženou dobu nájmu bude stanovena dle cenových předpisů platných v 

době, kdy dojde k prodloužení doby nájmu.  

 

5. schvaluje nájem části pozemku p.č. 481/2 ostatní plocha o výměře 26 m2, části pozemku p.č. 

474/2 ostatní plocha o výměře 815 m2, části pozemku p.č. 278/49 orná půda o výměře 68 m2, 

části pozemku p.č. 278/51 orná půda o výměře 24 m2, části pozemku p.č. 293/2 orná půda o 

výměře 15 m2, části pozemku p.č. 278/54 orná půda o výměře 543 m2, části pozemku p.č. 

478/2 ostatní plocha o výměře 33 m2, pozemku p.č. 478/1 ostatní plocha o výměře 477 m2, 

části pozemku p.č. 322/23 orná půda o výměře 89 m2, pozemku p.č. 322/16 orná půda o 

výměře 398 m2, části pozemku p.č. 548/47 orná půda o výměře 201 m2, pozemku p.č. 548/84 

orná půda o výměře 17 m2, pozemku p.č. 481/3 ostatní plocha o výměře 251 m2, části 

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

výměře 257 m2, pozemku p.č. 549/1 ostatní plocha o výměře 57 m2, pozemku p.č. 491/1 

ostatní plocha o výměře 132 m2, pozemku p.č. 549/33 ostatní plocha o výměře 2 m2, pozemku 

p.č. 549/36 trvalý travní porost o výměře 5 m2, pozemku p.č. 549/30 trvalý travní porost o 

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

549/3 ostatní plocha o výměře 590 m2, části pozemku p.č. 549/13 ostatní plocha o výměře 73 

m2, pozemku p.č. 386/3 orná půda o výměře 527 m2, části pozemku p.č. 386/21 orná půda o 

výměře 185 m2, části pozemku p.č. 505/2 ostatní plocha o výměře 37 m2, části pozemku p.č. 

505/3 ostatní plocha o výměře 38 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova jako manipulační plochy 

za účelem realizace stavebních objektů v rámci stavby Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - 

Přerov 

a uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 

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

140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 4 roky, 

kdy nájem započne ode dne zahájení nájmu uvedeného v písemném oznámení nájemce 

zaslaném pronajímateli nejméně 10 kalendářních dnů předem. Výše nájemného za celou 

základní dobu nájmu činí 1.082.508,- Kč včetně DPH, t.j. 49,- Kč/m2/rok a bude uhrazeno 

jednorázově předem do 150 dnů ode dne prokazatelného doručení uzavřené nájemní smlouvy 

nájemci. Smlouvou je sjednána možnost prodloužení doby nájmu na dobu ne kratší než 1 rok a 

ne delší jak 4 roky na základě písemného oznámení o prodloužení doby trvání nájmu zaslaném 

nájemcem pronajímateli nejpozději 1 měsíc před uplynutím základní doby nájmu. Výše 

nájemného za prodlouženou dobu nájmu bude stanovena dle cenových předpisů platných v 

době, kdy dojde k prodloužení doby nájmu.  

 

6. schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy uzavřené dne 30.9.2010 mezi statutárním 

městem Přerov (jako pronajímatelem) a Ing. Alešem Ruskem, místem podnikání Choryně 226, 

PSČ: 756 42, IČ: 45224684 (jako nájemcem), ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 

19.12.2017. Předmětem tohoto dodatku je konstatování faktu, že s účinností k 31.7.2022 je 

vlastníkem pozemků p.č. 7167/31, p.č. 7167/32 a p.č. 7167/33 vše v k.ú. Přerov, které jsou 

předmětem této nájemní smlouvy, Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace na které přešla veškerá práva a povinnosti z nájmu a dále je předmětem tohoto 

dodatku zúžení předmětu nájmu o část pozemku p.č. 6163/1 o výměře 803 m2, část pozemku 

p.č. 6163/2 o výměře 296 m2 a část pozemku p.č. 6164 o výměře 624 m2 vše v k.ú. Přerov. V 

této souvislosti se upravuje výše ročního nájemného tak, že ke dni účinnosti dodatku č. 2 činí 

roční nájemné 3.480,- Kč. V ostatním se ujednání nájemní smlouvy nemění.  
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105/4/8/2022 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 

Přerov jako pronajímatelem a manžely *** a Ing. Mgr. ***, oba bytem ***, jako nájemci na nájem 

nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 483/5 (zahrada) v k.ú. 

Penčičky o výměře 1 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2023, 

za nájemné ve výši 49,- Kč/m2/rok, tj. 49,- Kč/rok. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu k 

umístění podzemní nádrže na dešťovou vodu, která slouží pro zachycení vody ze střechy budovy, 

která je ve vlastnictví nájemců – jiné stavby č.e. 114, příslušné k části obce Přerov XIII-Penčice, která 

je součástí pozemku p.č. 506 v k.ú. Penčičky.  

 

106/4/8/2022 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Lýsky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k části pozemku p.č. 91/1 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Lýsky mezi statutárním městem Přerovem jako 

pronajímatelem a manželi F*** N*** a D*** N***, bytem *** jako nájemci. Výše nájemného bude 

činit dle návrhu žadatelů 20,- Kč/m2/rok, tj. celkem 800,- Kč/rok, navýšených o příslušnou sazbu 

DPH. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 

01.12.2022. Účelem nájmu bude využití předmětu nájmu jako manipulační plochy.  

 

107/4/8/2022 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) 

Rada města Přerova po projednání 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, s účinností od 13.12.2022 do 5.1.2023. 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).  

 

108/4/8/2022 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – služebnosti 

na nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

407 v k.ú. Lýsky 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje umístění stavby s názvem "Přerov-Lýsky, Město Přerov, p.č. 516, svod d" na 

pozemku p.č. 407 ostatní plocha v k.ú. Lýsky, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 407 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, v 

k.ú. Lýsky 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 pozemku a jeho 

výše bude stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017 a bude činit 49,- Kč/m2/rok.  
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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 zatíženou nemovitou věc, za účelem zajišťování provozu a 

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

407 v k.ú. Lýsky 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 bude stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017 

vydaného Radou města Přerova s účinností od 15. 6. 2017 a činí 40,- Kč/bm, navýšených o 

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

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena Smlouva o právu 

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

Přerovem, jako vlastníkem pozemku, 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 uvedeném pozemku 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.  

 

 

109/4/8/2022 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – služebnosti 

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 1019/1, 1032/2, 1033/2, 1034/2 a 1035/2, vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje umístění stavby s názvem "Přerov-Družstvo, Nádražní, č.p. 1136/10, kNN", na 

pozemku p.č. 1019/1 ostatní plocha, p.č. 1032/2 ostatní plocha, p.č. 1033/2 zastavěná plocha a 

nádvoří, p.č. 1034/2 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 1035/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše 

v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje 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 

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. 1019/1, 

1032/2, 1033/2, 1034/2 a 1035/2, vše v k.ú. Přerov 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 dohodou ve výši 25.900,- Kč a bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno tak, že nejprve bude 
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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.  

 

 

110/4/8/2022 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemcích 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 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje umístění stavby „Přerov, SP PR_0928-DTS PR_3661, ZOK + VNk“, č. stavby IE-

12-8007737, na pozemcích statutárního města Přerova 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 v rozsahu dle 

předložených situačních výkresů,  

 

2. schvaluje 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, 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 ve vlastnictví statutárního 

města Přerova a uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem 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 57.183,- 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 VN, 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, 
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včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení VN k tíži 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 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.  

 

111/4/8/2022 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemcích p.č. 228/12, p.č. 228/14, p.č. 228/25, p.č. 233/5 a p.č. 456/2, 

vše v k.ú. Lověšice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje umístění stavby „DOSTAVBA AREÁLU SIGNALBAU PŘEROV“ na pozemcích 

statutárního města Přerova p.č. 228/12, p.č. 228/14, p.č. 228/25, p.č. 233/5 a p.č. 456/2, vše v 

k.ú. Lověšice u Přerova v rozsahu dle předloženého situačního výkresu,  

 

2. schvaluje nájem pozemku p.č. 228/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 5 

m2 a částí pozemků p.č. 228/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2, p.č. 228/25 ostatní 

plocha, dráha o výměře 20 m2 a p.č. 233/5 ostatní plocha, dráha o výměře 20 m2, vše v k.ú. 

Lověšice u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova a uzavření nájemní smlouvy 

mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a společností SIGNALBAU a.s. se 

sídlem Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III-Lověšice, IČ: 25840819 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 3.185,-Kč/rok, 

navýšených o příslušnou sazbu DPH,  

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovodní řad, 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 vodovodního řadu k tíži pozemků p.č. 228/12, p.č. 228/25 

a p.č. 456/2, vše v k.ú. Lověšice u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova, a to ve 

prospěch společnosti SIGNALBAU a.s. se sídlem Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III-

Lověšice, IČ: 25840819 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 SIGNALBAU a.s. se 

sídlem Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III-Lověšice, IČ: 25840819, jako stavebníkem, 

nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti.  

 

112/4/8/2022 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova 

do vlastnictví společnosti VeaCom s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod movité věci – drtiče-mísiče ZAGO ECOGREEN 15 SD – inv. č. 

039-00000188, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti VeaCom 
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s.r.o., IČ 27581063, se sídlem Plzeňská 155/113, Košíře, 150 00 Praha 5, za kupní cenu ve 

výši 192.794,- Kč, která bude navýšena o DPH v platné sazbě daně.  

 

2. schvaluje úplatný převod movité věci – prosévacího síta FLIPSCREEN S 45 – inv. č. 039-

00000182, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti VeaCom s.r.o., 

IČ 27581063, se sídlem Plzeňská 155/113, Košíře, 150 00 Praha 5, za kupní cenu ve výši 

106.100,- Kč, která bude navýšena o DPH v platné sazbě daně.  

 

3. schvaluje úplatný převod movité věci – lisu na lisování separovaných odpadů (papír, plast) 

PRESONA SP 5015 – inv. č. 039-00000694, z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví společnosti VeaCom s.r.o., IČ 27581063, se sídlem Plzeňská 155/113, Košíře, 150 

00 Praha 5, za kupní cenu ve výši 183.530,- Kč, která bude navýšena o DPH v platné sazbě 

daně.  

 

113/4/8/2022 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností - budgety, rozsahy pro 

rok 2023 

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

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

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

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

3165/17, 750 02 Přerov I - Město jako zhotovitelem, roční finanční rozpočty pro jednotlivé oblasti 

činností a komunálních služeb a jejich rozsahy a objemy pro rok 2023 ve znění dle přílohy.  

 

114/4/8/2022 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o odtahu vozidel mezi statutárním 

městem Přerovem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o odtahu vozidel ze 

dne 20.1.2022, č.j. MMPr/SML/0237/2022 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem a 

Technickými službami města Přerova, s.r.o., IČ: 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I - 

Město, 750 02, Přerov, jejímž předmětem je zajišťování odtahů vozidel, na kterých bylo užito 

technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla a ve stanovené lhůtě 30 dnů nikdo nepožádal o 

jeho odstranění ve smyslu § 17a odst. 6 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění, dále 

odstranění odstaveného vozidla, které jeho vlastník ponechal na jiném místě než na pozemní 

komunikaci ve smyslu § 105 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném 

znění a odtahu vozidel (vraků) ve smyslu § 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v 

platném znění. Dodatkem se upravuje částka účtovaná za každý odtah vozidla z původní částky 

2.000,- Kč + DPH na novou částku 2.500,- bez DPH a dále doba platnosti smlouvy z původní doby 

určité do 31.12.2022 na novou dobu platnosti, tedy na dobu určitou do 31.12.2023.  

 

115/4/8/2022 Majetkoprávní vypořádaní - "REZIDENCE TRINITY" v k.ú. 

Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod částí pozemku p.č. 

30/1 ostatní plocha o výměrách cca 14 m2, cca 45 m2 a cca 163 m2 v k.ú. Předmostí z majetku 

statutárního města Přerova do majetku společnosti BLACK STORE real estate, s.r.o., se 

sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 10965076 za kupní cenu ve výši 1.600,- 

Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem Přerov, 

jako budoucím prodávajícím a společností BLACK STORE real estate, s.r.o., se sídlem 

Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 10965076, jako budoucím kupujícím. Kupní 
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smlouva bude uzavřena nejpozději do dvou měsíců od doručení písemné výzvy budoucího 

kupujícího k uzavření kupní smlouvy budoucímu prodávajícímu, kterou bude budoucí kupující 

oprávněn zaslat budoucímu prodávajícímu do 6 měsíců po vydání pravomocného stavebního 

povolení stavby "REZIDENCE TRINITY", kdy součástí výzvy bude originál nebo ověřená 

kopie tohoto stavebního povolení s doložkou vyznačení právní moci a geometrický plán na 

oddělení převáděných částí pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí, nejpozději však do 2 let od 

účinnosti budoucí kupní smlouvy.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod manipulační 

zpevněné plochy vybudované na pozemcích p.č. 30/1 a p.č. st. 784 oba v k.ú. Předmostí z 

vlastnictví stavebníka – společnosti BLACK STORE real estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-

Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 10965076 do majetku statutárního města Přerova, za 

dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi společností BLACK STORE 

real estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 10965076 (jako 

budoucím prodávajícím) a statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím). Kupní 

smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí prodávající předloží budoucímu 

kupujícímu doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro 

užívání stavby manipulační zpevněné plochy v rámci stavby „REZIDENCE TRINITY“, 

nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy.  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod části pozemku 

p.č. st. 784 o výměře cca 26 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví společnosti BLACK STORE 

real estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 10965076 do vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi BLACK STORE real 

estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 10965076 (jako budoucím 

dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva bude 

uzavřena do 2 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy na převod manipulační zpevněné 

plochy do vlastnictví statutárního města Přerov (dle bodu 2. návrhu usnesení), nejpozději však 

do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy  

 

116/4/8/2022 Schválení ceny stočného na rok 2023 pro kanalizační řady v místních 

částech Přerov – Čekyně, Přerov – Lýsky a Přerov - Penčice 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje cenu stočného na rok 2023 pro kanalizační řad v místní části Přerov – Čekyně ve 

výši 53,26 Kč/m3 včetně DPH, tj. 48,42 Kč/m3 bez DPH, dle článku V., odstavce 1., písmena 

b), Smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu, uzavřené dne 1.4.2009, ve znění 

Dodatku č. 1 ze dne 25.8.2021 a Dodatku č. 2, ze dne 14.1.2022,  

 

2. schvaluje cenu stočného na rok 2023 pro kanalizační řad v místní části Přerov – Lýsky a v 

místní části Přerov - Penčice ve výši 22,00 Kč/m3 včetně DPH, tj. 20,00 Kč/m3 bez DPH, dle 

článku V., odstavce 1., písmena b), Smluv o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu, 

uzavřených dne 1.4.2009, ve znění Dodatků č. 1 ze dne 25.8.2021 a Dodatků č. 2, ze dne 

14.1.2022.  

 

117/4/8/2022 Dohoda o uznání vlastnického práva a smlouva o zřízení věcného 

břemene – služebnosti k pozemkům p.č. 2641 a p.č. 2642, oba v k.ú. 

Přerov, mezi statutárním městem Přerov, JUDr. *** a *** 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 

dohody o uznání vlastnického práva a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi 

statutárním městem Přerov jako duplicitně zapsaným vlastníkem pozemku a oprávněným z věcného 

břemene - služebnosti na straně jedné a JUDr. ***, bytem *** a ***, bytem *** Přerov, jako 

duplicitně zapsanými vlastníky pozemku a povinnými z věcného břemene – služebnosti na straně 

druhé, na jejímž základě statutární město Přerov uzná vlastnické právo JUDr. *** a *** k pozemku 

p.č. 2642 (zahrada) o výměře 675 m2 v k.ú. Přerov (každému k podílu id. ½ na pozemku) s tím, že 

JUDr. *** a *** uhradí statutárnímu městu Přerov finanční plnění v celkové výši 95.000,- Kč včetně 

DPH, která se rovná polovině ceny pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov v místě a čase obvyklé stanovené 

znaleckým posudkem č. 6344-30/2022, který vyhotovil znalec Ing. Přemysl Klas, IČ 46613021, se 

sídlem Tršice 270, 78357 Tršice, a zřídí ve prospěch statutárního města Přerova bezúplatně věcné 

břemeno - služebnost spočívající v právu oprávněného z věcného břemene - služebnosti zřídit a 

provozovat na pozemcích p.č. 2641 (zahrada) o výměře 550 m2 a p.č. 2642 (zahrada) o výměře 675 

m2, oba v k.ú. Přerov, podzemní vedení veřejného osvětlení a v povinnosti povinných z věcného 

břemene - služebnosti výkon tohoto práva strpět a umožnit oprávněnému z věcného břemene - 

služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na pozemky p.č. 2641 a p.č. 2642, oba v 

k.ú. Přerov, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce, modernizace a 

odstranění vedení veřejného osvětlení, s tím, že rozsah věcného břemene – služebnosti na pozemcích 

p.č. 2641 a p.č. 2642, oba v k.ú. Přerov, je stanoven geometrickým plánem č. 7568-141/2022 ze dne 

13.11.2022.  

 

118/4/8/2022 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4107/1 a p.č 

4108, oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné 

z předkupního práva 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem 

statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, které 

jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemkům p.č. 4107/1 ostatní plocha, manipulační 

plocha o výměře 3.785 m2 a p.č. 4108 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 373 m2, oba v 

k.ú. Přerov společnosti PRAGOMETAL recycling s.r.o. se sídlem Pražská 1638, 252 10 Mníšek pod 

Brdy, IČ: 47669624, jako osobě povinné z předkupního práva.  

 

119/4/8/2022 Náhradní výsadba za pokácené porosty v rámci stavby Dálnice D1 

stavba 0136 Říkovice-Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje návrh náhradní výsadby na pozemcích p.č. 675 v k.ú. Lýsky, p.č. 1483, p.č. 1485, 

p.č. 1486 a p.č. 1487 vše v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města Přerova jako náhrady 

za pokácené dřeviny v souvislosti s realizací stavby Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov 

dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje návrh náhradní výsadby na pozemcích, které jsou dle návrhu nového uspořádání 

pozemků v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lověšice u Přerova označené 

pracovním parcelním číslem 10001/19 a 10001/35 jako budoucí vlastnictví statutárního města 

Přerova, jako náhrady za pokácené dřeviny v souvislosti s realizací stavby Dálnice D1, stavba 

0136 Říkovice-Přerov dle předložené dokumentace a dle schváleného Plánu společných 

zařízení tvoří liniové prvky IP1 a IP2.  
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120/4/9/2022 Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a 

výkonnostního sportu dospělých pro rok 2023 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

níže uvedený dotační program ve znění dle přílohy Dotační program statutárního města 

Přerova na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2023 takto: 

  

 Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých 

pro rok 2023 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v 

rozpočtu roku 2023 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí    

3 800 000 Kč. 
 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyzvat žadatele k předložení žádosti dle 

přílohy Dotační program statutárního města Přerova na podporu vrcholového a výkonnostního 

sportu dospělých pro rok 2023 za těchto podmínek: 

  

Dotační program C 

 žádosti budou podávány v termínu od 9. 1. 2023 do 16. 1. 2023, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 

34,  

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 7. 12. 2022 v Městském informačním 

centru na nám. TGM a na pracovišti: 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

Smetanova 7), 750 02 Přerov. 

  

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města 

www.prerov.eu.  

 

 

121/4/9/2022 Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2023 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotací a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v oblasti: 

  

a) kultura ve výši 1 798 000 Kč, 

b) sport ve výši 13 750 000 Kč,  

c) volný čas ve výši 423 060 Kč, 

d) sociální a zdravotní ve výši 4 500 760 Kč, 

  

za podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2023 Zastupitelstvem 

města Přerova. 

  

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v 

jednotlivých oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace dle vzorových smluv Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2023 s 
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výjimkou žádosti s ev. č. SOC-C-08/23, kde bude vzorová veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace upravena v oblasti spolufinancování.  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku termínu podání žádostí pro 

oblast kultury, sportu, volného času a sociální a zdravotní na rok 2023 v případě žádostí 

označených v příloze hvězdičkou.  

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit uvolněného radního Michala Záchu k 

jednání o uzavření právních jednání dle bodu 1 usnesení v oblasti sportu a volného času, k 

jejich uzavření a podpisu,  

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora JUDr. Vladimíra 

Lichnovského k jednání o uzavření právních jednání dle bodu 1 usnesení v oblasti sociální a 

zdravotní, k jejich uzavření a podpisu,  

 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti kultury a oblasti sportu žadatelům, u 

kterých je ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ uvedena nulová výše dotace (viz příloha 

důvodové zprávy),  

 

7. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotací z Dotačních programů 

statutárního města pro rok 2023 v souladu s podmínkami stanovenými ve veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace.  

 

 

122/4/10/2022 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě mateřské školy  

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2022/2023 výjimku z maximálního počtu 

dětí v Mateřské škole Radost, Přerov, Kozlovská 44, kde lze naplnit i třetí třídu mateřské školy do 

počtu 25 dětí.  

 

123/4/10/2022 Tandemová výuka tělesné výchovy na ZŠ Hranická  

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití provozního příspěvku Základní školy J. A. 

Komenského a Mateřské školy, Přerov-Předmostí, Hranická 14, na mzdové náklady trenéra v 

tandemové výuce tělesné výchovy ve druhém pololetí školního roku 2022/2023, a to v maximální výši 

41.250 Kč.  

 

124/4/10/2022 Pracovní místo ředitele školy zřizované statutárním městem Přerov dle 

školského zákona  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje výsledky hodnocení práce paní Denisy Novákové, ředitelky Mateřské školy Přerov, 

Optiky 14 a prodloužení výkonu její práce na místě ředitelky příspěvkové organizace od 1. 5. 

2023 do 30. 4. 2029,  

 

2. pověřuje uvolněného radního pana Michala Záchu podpisem potvrzení o výkonu práce na 

vedoucím pracovním místě dotčené ředitelky v bodě 1 tohoto usnesení.  

Výše uvedené potvrzení bude vydáno, jakmile uplyne zákonná lhůta pro vyhlášení konkursu, 

tj. po 31. 1. 2023.  
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125/4/10/2022 Stížnost občana na ředitelku Zařízení školního stravování   

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh odpovědi stěžovateli panu *** dle přílohy 

důvodové zprávy.  

 

126/4/10/2022 Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 

2025 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje rozpočty – plány výnosů a nákladů vč. odpisových plánů 

příspěvkových organizací zřízených statutárním městem na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtu 

příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov na roky 2024 - 2025 v souladu s § 28 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky schválení rozpočtu Statutárního města Přerova pro rok 2023 a jeho střednědobého 

výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2025.  

 

127/4/10/2022 Úprava platu ředitelů    

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 12. 2022 úpravu příplatku za 

vedení:  

 paní Mgr. Bc. Iloně Bočinské, ředitelce Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16,  

 paní Mgr. Kamile Burianové, ředitelce Základní školy Přerov, Trávník 27,  

 panu Mgr. Petru Zbořilovi, řediteli Základní školy Přerov, Za mlýnem 1,  

 panu Mgr. Miroslavu Fryštackému, řediteli Základní školy Přerov, Svisle 13, 

 panu Mgr. Přemyslu Dvorskému, Ph.D., řediteli Základní školy Přerov, Želatovská 8,  

  

dle Vnitřního předpisu č. 7/2019 Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení 

zřizovaných statutárním městem Přerov, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v 

důvodové zprávě.  

 

128/4/10/2022 Příprava Místního akčního plánu vzdělávání III. pro ORP Přerov 

(MAP) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zařazení investičních záměrů škol a školských zařízení 

do seznamu investičních priorit, jako součásti Strategického rámce MAP III. pro ORP Přerov. Seznam 

investičních záměrů je přílohou č. 1 důvodové zprávy.  

 

129/4/10/2022 Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny v 

Přerově, Kulturních a informačních služeb města Přerova, Sociálních 

služeb města Přerova      

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol a ředitelce 

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, zřízených statutárním městem 

Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci 

stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2022 ze 

státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje a z fondu odměn příspěvkové 

organizace,  
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2. schvaluje návrh na přiznání odměny ředitelům neškolských příspěvkových organizací 

zřízených statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměna 

bude vyplacena v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedené 

organizaci na rok 2022 zřizovatelem,  

 

 

130/4/10/2022 Přijetí nepeněžitých darů a peněžitého daru účelově určeného do 

vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů a peněžitého daru účelově 

určeného do vlastnictví Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace a Základní školy J. A. 

Komenského a Mateřské školy, Přerov-Předmostí, Hranická 14, příspěvkových organizací, zřízených 

statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

131/4/12/2022 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 

službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s dopravcem zajišťujícím 

provoz MAD Přerov, se společností ARRIVA autobusy a.s., IČ 259 45 408, se sídlem Na 

Ostrově 177, 537 01 Chrudim  

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 1. 

návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku  

 

 

132/4/12/2022 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 

Dodatku č. 7 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního 

města Přerova s Olomouckým krajem zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního 

systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, ve znění, které tvoří Přílohu č. 1 důvodové 

zprávy  

 

133/4/12/2022 Schválení uzavření smlouvy na poskytování hlasových a datových 

služeb prostřednictvím mobilního operátora pro přechodné období 

vedení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve 

veřejné zakázce N006/22/V00013223 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy na poskytování hlasových a 

datových služeb prostřednictvím mobilního operátora T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 

2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681, ve znění přiloženého návrhu „Rámcové smlouvy o 

službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich 

příslušenství“, dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy.  
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Jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi Statutárním městem 

Přerov a dodavatelem T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 

64949681, jeho uzavření a podpis smlouvy provede primátor města.  

 

134/4/12/2022 Návrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění předsedům a 

členům výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a členům 

komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 

Přerova a dne, od kterého jim bude peněžité plnění poskytováno. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit ve smyslu § 84 odst. 2 písm. v) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) poskytování 

měsíčních peněžitých plnění občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova za 

výkon funkcí předsedů a členů výborů ZM a za výkon funkcí předsedů a členů komisí RM ve 

výši pro předsedu výboru ZM a předsedu komise RM 2.490 Kč a pro člena výboru ZM a člena 

komise RM 600 Kč. V případě souběhu výkonu funkcí náleží předsedům a členům výborů ZM 

a předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, peněžité plnění ve výši souhrnu 

peněžitých plnění pro jednotlivé funkce.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit, že uvedené peněžité plnění bude 

poskytováno ode dne zvolení do funkce.  

 

 

135/4/12/2022 Změna vnitřního předpisu č. 19/2015 Pravidla pro čerpání prostředků 

Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova a pro 

poskytování příspěvku na stravování členům Zastupitelstva města 

Přerova, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu 

statutárního města Přerova, ve znění Vnitřního předpisu č. 28/2017, 

Vnitřního předpisu č. 10/2018, Vnitřního předpisu č. 3/2019, Vnitřního 

předpisu č. 14/2019 a Vnitřního předpisu č. 13/2021 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu Vnitřního předpisu č. 19/2015 Pravidla pro 

čerpání prostředků Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova a pro poskytování 

příspěvku na stravování členům Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě 

uvolněni, z rozpočtu statutárního města Přerova, ve znění Vnitřního předpisu č. 28/2017, Vnitřního 

předpisu č. 10/2018, Vnitřního předpisu č. 3/2019, Vnitřního předpisu č. 14/2019 a Vnitřního předpisu 

č. 13/2021, a to dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

136/4/12/2022 Výjimka z Vnitřního předpisu č.16/2016 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje výjimku z Vnitřního předpisu č.16/2016 a umožní Městské policii Přerov 

postupovat u VZMR přesahující 500 tis. bez DPH, dle procesních pravidel Článku XIV, 

Vnitřního předpisu č. 16/2016,  

 

2. pověřuje ředitele Městské policie Přerov Mgr. Omara Teriaki k podpisu smlouvy s vítězem 

výběrového řízení realizovaného na základě schválení bodu 1 tohoto usnesení.  
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137/4/12/2022 Souhlas zřizovatele s uzavřením pronájmu nebytových prostor na 

dobu delší než 12 měsíců. 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou, s 

výpovědní lhůtou 3 měsíce, mezi příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova 

a subjektem APETIT PŘEROV s.r.o., IČ 04717163, DIČ CZ 04717163, se sídlem Na Odpoledni 

3415/18, Přerov I-Město, 750 02 Přerov – nájem nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 148, 

příslušné k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 136, v k.ú. Přerov (Městský 

dům, Kratochvílova 1). Jedná se o nebytové prostory ve 2. NP o výměře 127,86 m2, které budou 

využívány k provozu služeb kavárny Městského domu při konání kulturních a společenských akcí. 

Nájemné se dle znaleckého posudku stanovuje ve výši 71.988,- Kč + platná sazba DPH/rok, služby s 

nájmem spojené budou vycházet z kalkulovaných cen stanovených metodikou energetika města, el. 

energie bude hrazena nájemcem v plné výši na základě odděleného samostatného měření.  

 

138/4/12/2022 Kronika města Přerova za rok 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje obsah zápisu do Kroniky města Přerova za rok 2020.  

 

2. ukládá Kanceláři primátora zajistit svázání kroniky.  

 

 

139/4/12/2022 Svěření úkolů náměstkům primátora (rozšíření kompetencí 

schválených usnesením č. 6/1/6/2022) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova svěřit náměstku primátora JUDr. Vladimíru 

Lichnovského úkoly v oblasti samostatné působnosti týkající se prevence kriminality,  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova svěřit náměstku primátora Ing. Miloslavu 

Dohnalovi úkoly v oblasti samostatné působnosti týkající se památkové péče.  

 

 

140/4/12/2022 Delegování zástupce města na valné hromady. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova na základě 

ustanovení §84, odst. 2, písm. f), s výjimkou §102, odst. 2, písm. c), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, primátora Ing. Petra Vránu a v případě jeho nepřítomnosti náměstka 

primátora Ing. Miloslava Dohnala, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město 

majetkovou účast.  

 

141/4/12/2022 Nominace na jednání a zasedání orgánů spolků, v nichž je město 

členem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat primátora Ing. Petra Vránu a v době 

jeho nepřítomnosti náměstka primátora Ing. Tomáše Navrátila jako zástupce statutárního 

města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Svazu měst a obcí dle stanov,  
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat člena Rady města Přerova Mgr. 

Petra Koubu a v době jeho nepřítomnosti členku Rady města Přerova Mgr. Ladu Galovou jako 

zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Sdružení historických 

sídel Čech, Moravy a Slezska dle stanov,  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat náměstka primátora Ing. Miloslava 

Dohnala a v době jeho nepřítomnosti náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského jako 

zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Sdružení obcí Střední 

Moravy, Regionálního fondu pro přípravu projektů,  

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat náměstka primátora Ing. Tomáše 

Navrátila a v době jeho nepřítomnosti koordinačního pracovníka v oblasti udržitelné mobility 

(včetně funkce cyklokoordinátora) a SmartCity Bc. Janu Gazdíkovou jako zástupce 

statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Partnerství pro městskou 

mobilitu, z. s., (dříve Asociace pro cyklisty),  

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat uvolněného radního Michala Záchu 

a v době jeho nepřítomnosti náměstka primátora Ing. Tomáše Navrátila jako zástupce 

statutárního města Přerova na jednání valné hromady spolku HC ZUBR PŘEROV z.s. ve 

všech projednávaných záležitostech.  

 

142/4/12/2022 Návrh na zrušení usnesení 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení 

Zastupitelstva města Přerova č. 465/16/9/2016, kterým si zastupitelstvo vyhradilo pravomoc 

rozhodovat o poskytování individuálních dotací nad 5.000,-- Kč v jednotlivých případech fyzickým 

osobám nebo právnickým osobám.  

 

143/4/12/2022 Nominace do komisí rady 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. jmenuje s účinností od 1.12.2022 předsedy, členy a organizační pracovníky komisí rady 

takto: 

  

Komise pro školství 
Předseda: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. (ANO) 

Členové: Dagmar Bouchalová (ODS), Mgr. Zdeněk Navrátil (KDU+TOP), Mgr. Pavla 

Kadaníková (SPD), Jaroslav Krejčí (Piráti) 

Organizační pracovník: Jitka Sotorníková 

  

 Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Předseda: Ing. Jan Zámrský (KDU+TOP) 

Členové: Mgr. Lada Galová (ANO), Mgr. Dagmar Vykoukalová (ANO), Kateřina Klakurková 

(ODS), Jitka Kraiczová (ODS), Mgr. Bohuslav Přidal (SPD), Pavel Ondrůj (SpP), Jaromír 

Horký (Piráti), Mgr. Miroslava Švástová (PROSP) 

Organizační pracovník: Ing. Pavla Roubalíková 

  

 Komise pro občanské záležitosti 

Předseda: Pavel Košutek (ANO) 

Členové: Ivana Košutková (ANO), Ing. Alice Kutálková (ANO), Patricie Sládečková (ODS), 

Marta Sýkorová (KDU+TOP), Martina Rejnohová (SPD), Eva Mádrová (SpP), Vít Kožuch 

(SpP), Šárka Kučerová (Piráti) 

Organizační pracovník: Ing. Lenka Tomečková 
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 Komise pro rozvoj, investice, dopravu 

Předseda:  

Členové: Ing. Jiří Běhal (ANO), Ing. Vladimír Holan (ANO), Ing. Filip Černý (ANO), Rudolf 

Gerža (ODS), Jan Jüttner (KDU+TOP), Miroslav Frank (SPD), Ondřej Svák (SpP), David 

Hošek (Piráti), Vladimír Machura (PROSP) 

Organizační pracovník: Ing. Kamila Lesáková 

  

Komise pro sport 
Předseda: Mgr. Petr Kouba (ODS) 

Členové: RNDr. Emil Krestýn, Ph.D. (ANO), Mgr. Petr Přikryl (KDU+TOP), Michal 

Dokládal (SPD), Michal Majer (PROSP) 

Organizační pracovník: Marcela Danišová 

  

Komise životního prostředí 
Předseda: PhDr. Václav Karabina (ANO) 

Členové: Ing. Alice Kutálková (ANO), Jaroslav Liška (ANO), Petr Kopřiva (ODS), Dagmar 

Přecechtělová (ODS), Bc. Anna Sýkorová (KDU+TOP), Mgr. Helena Netopilová (SpP), 

Michal Zedek (Piráti), Jiří Šafránek (PROSP) 

Organizační pracovník: Ing. arch. Klára Koryčanová 

  

Komise pro bezpečnost, sociální věci, zdravotnictví 
Předseda: Mgr. Michal Stoupa (ANO)  

Členové: Zuzana Janková (ANO), Petr Turanec (ANO), Bc. Jitka Stoklásková (ODS), Anna 

Darebníčková (KDU+TOP), Čestmír Novotný (SPD), Bc. Ivan Kandráč, MPP (SpP), Petr 

Konečný (Piráti), Vlastimil Špajs (Piráti) 

Organizační pracovník: Bc. Dagmar Krejčířová, DiS. 

  

Komise pro majetkové záležitosti 
Předseda: Mgr. Bc. Jarmila Ižová (ANO) 

Členové: RNDr. Emil Krestýn, Ph.D. (ANO), Anna Chytilová (ANO), David Gerža (ODS), 

Ing. Jan Slivka (KDU+TOP), Pavel Svozil (SPD), Ing. arch. Jan Horký (SpP), Vojtěch Nezval 

(Piráti), Jaroslav Široký (SpP) 

Organizační pracovník: Mgr. Bc. Dagmar Šneidrová 

  

Redakční rada Přerovských listů  
Předseda: Ondřej Polák (ANO) 

Členové: JUDr. Vladimír Lichnovský (ANO), Mgr. Lada Galová (ANO), Mgr. Jakub Navařík, 

Ph.D. (ODS), PhDr. Jiří Lapáček (KDU+TOP), Dan Chromec (SPD), Naďa Calábková (SpP), 

Martin Švadlenka (Piráti), Ing. František Jan Hrabina (PROSP) 

Organizační pracovník: Bc. Lenka Chalupová 

Externí spolupracovník bez nároku na odměnu: Anna Vojzolová 

  

Komise pro odpadové hospodářství 
Předseda: Ing. Petr Měřínský (ANO) 

Členové: Ing. Bohumír Střelec (ANO), Petr Školoud (ODS), Mgr. Jan Ponížil (KDU+TOP), 

(KDU+TOP), Miroslav Frank (SPD), Ing. Ludmila Landsmannová (SpP), Ing. Lenka Jüngling 

(Piráti) 

Organizační pracovník: Ing. Eva Kousalová  

 

2. ukládá předsedům svolat v termínu do 15. ledna 2023 první schůzi komisí, zpracovat 

rámcový program činnosti na období 2022 - 2026 a předložit jej na únorovou schůzi rady.  
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144/4/12/2022 Návrh na personální obsazení - Finanční a Kontrolní výbor 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova v souladu s 

§84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

zvolit předsedy a dalších 8 členů výborů a jmenovat organizační pracovníky: 

  

Finanční výbor 
Předseda – nominovaní: 

 MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA (ODS) 

 Ing. arch. Jan Horký (SpP) 

Členové - nominovaní:  

 Ing. Hana Mazochová (ANO 

 Igor Kraicz (ODS) 

 Ivo Lausch (KDU+TOP) 

 Ing. Filip Černý (ANO) 

 Mgr. Michal Stoupa (ANO) 

 Dan Chromec (SPD) 

 Michal Skopal (Piráti) 

 Ing. Tomáš Přikryl (PROSP) 

Organizační pracovník: Ing. Lucie Dudíková 

  

 Kontrolní výbor 

Předseda: Ing. František Jan Hrabina (PROSP) 

Členové: Bc. Rostislav Hrdiborský (ANO), Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. (ANO), Marcel Kašík 

(ODS), Petr Caletka (ODS), Ing. Tomáš Dostal (KDU+TOP), Ing. Miloslav Skládal (SPD), Martin 

Čechál (SpP), doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. (Piráti) 

Organizační pracovník: JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D.  

 

V Přerově dne 24. 11. 2022 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Vrána 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Tomáš Dostal 

člen Rady města Přerova 

 


