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ZÁPIS 

 

ze 7. schůze Rady města Přerova konané dne 9. ledna 2023 

 

 

 

PROGRAM: 

 
 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu, schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 24 primátor 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Stavební úpravy 
a nástavba autoservisu“ na pozemku p.č. 262/5 v k.ú. Henčlov  

primátor 

5.2 Adaptační strategie města Přerova na změnu klimatu - aktualizace 
Akčního plánu 

Ing. Dohnal 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí 
tvořících Inovační hub Přerov 

Ing. Dohnal 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 317/2 v 
k.ú. Čekyně  - změna usnesení 

Ing. Dohnal 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 498, p.č. 
499, p.č. 500 vše v k.ú. Penčice a částí pozemků p.č. 685 a p.č. 
684/1 oba v k.ú. Penčičky 

Ing. Dohnal 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 
4973/14, p.č. 4973/16, p.č. 5069, p.č. 5072/8, p.č. 5466/138, p.č. 
5535/1 a p.č. 6034/6, vše v k.ú. Přerov  

Ing. Dohnal 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  
pozemku p.č. 2554/9 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví  statutárního města Přerov - 
prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 76, příslušné k části 
obce Přerov IV-Kozlovice,  která je součástí pozemku p.č. 57 v k.ú. 
Kozlovice u Př. (Grymovská 47) 

Ing. Dohnal 

7.12.1 Dohoda o úhradě nákladů spojených s převodem pozemku p.č. 
372/3 v k.ú. Dluhonice do majetku statutárního města Přerova 

Ing. Dohnal 

7.12.2 Dohoda o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Přerov a 
TJ SOKOL ÚJEZDEC, z.s. 

Ing. Dohnal 

7.13.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře Ing. Dohnal 

7.13.2 Dohoda o zajištění ubytovacích kapacit s Olomouckým krajem Ing. Dohnal 

8. Školské záležitosti  

8.1 Souhlas zřizovatele se zapojením Mateřské školy Přerov, U tenisu 2 
do výzvy Šablony  

p. Zácha 
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8.2 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

p. Zácha 

9. Sociální záležitosti  

10. Různé  

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 
Předsedající:  Ing. Petr Vrána     

 

 

Členové Rady města: 

 

Ing. Tomáš Navrátil, JUDr. Lichnovský, Ing. Dohnal, p. Michal Zácha, Ing. Hana Mazochová,        

Ing. Petr Měřínský,  Mgr. Lada Galová, Ing. Tomáš Dostal, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

                                     

 

Omluveni:  Mgr. Petr Kouba 

    

Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

Bc. Lenka Chalupová – vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů KP 

 

    

Dále přítomni:  Zdeněk Daněk – vedoucí odd. organizačního Kanceláře primátora 

Bc. Lenka Chalupová – vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů KP 

 

 

Zapisovatelka:  Iva Kohoutová 

 

 

 

 
Uvolněný radní p. Michal Zácha pozval na jednání Rady města p. Jindřicha Švestku, obchodního 

ředitele RATIONAL Czech Republic s.r.o. a Ing. Martina Járu, obchodního ředitele Regionální 

poradenské agentury s.r.o., aby seznámili radní s energetickými úsporami týkajícími se výměny 

kuchyňských zařízení ve školních jídelnách a dále informovali o možnosti čerpání dotací pro gastro 

provozy – proběhla prezentace. 

 

 

 

ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 7. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Vrána dne 9. ledna 2023 ve  14:00 

hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 10 radních, omluven byl Mgr. Petr Kouba. Rada 

města byla schopna se právoplatně usnášet.  
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205/7/2/2023 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 7. schůze Rady města 

Přerova konané dne 9. ledna 2023 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 7. schůze Rady města Přerova konané dne 9. ledna 2023, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Ing. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu             

7. schůze Rady města Přerova. 

 

 

Hlasování o programu: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Kouba) 

 

Hlasování ověřovatelce: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Kouba) 

 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 

 

 bez písemné předlohy 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

 

 

206/7/4/2023 Rozpočtové opatření č. 24 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové 

zprávy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Kouba) 
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5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

 

207/7/5/2023 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Stavební úpravy a 

nástavba autoservisu“ na pozemku p.č. 262/5 v k.ú. Henčlov  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

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

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

změn územního opatření o stavební uzávěře, pro stavbu “Stavební úpravy a nástavba autoservisu“ na 

pozemku p.č. 262/5 v katastrálním území Henčlov (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na 

usnesení). 

 

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

 

 

208/7/5/2023 Adaptační strategie města Přerova na změnu klimatu - aktualizace 

Akčního plánu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Miloslav Dohnal, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí aktualizaci Akčního plánu Adaptační strategie města Přerov na změnu 

klimatu pro období 2021-2030 dle důvodové zprávy. 

 

2. schvaluje doplnění Řídicí skupiny o Ing. Miloslava Dohnala, náměstka primátora. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Kouba) 
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7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

209/7/7/2023 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí tvořících 

Inovační hub Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 155 (zastavěná plocha a nádvoří) o 

výměře 434 m2, jehož součástí je budova - jiná stavba č.p. 84 (Bratrská 2), příslušná k části obce 

Přerov I-Město, částí pozemku p.č. 156 (ostatní plocha - jiná plocha) o celkové výměře 10 m2, částí 

pozemku p.č. 177 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 31 m2, části pozemku p.č. 178 

(ostatní plocha -  jiná plocha) o výměře 0,25 m2, jehož součástí je nabíjecí stanice pro elektromobily, 

části pozemku p.č. 179 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 86 m2 a částí pozemku p.č. 180 

(zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 78 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

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

 

 

210/7/7/2023 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 317/2 v k.ú. 

Čekyně  - změna usnesení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 2022/55/7/2021 přijatého       

na 55. schůzi dne 27.1.2021 tak, že nově zní takto: 

 

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

pozemku p.č. 317/2 ostatní plocha o výměře 587 m2 v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města 

Přerova." 

 

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

 

 

211/7/7/2023 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 498, p.č. 499, p.č. 500 

vše v k.ú. Penčice a částí pozemků p.č. 685 a p.č. 684/1 oba v k.ú. 

Penčičky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem částí pozemku 

p.č. 498 ostatní plocha o výměrách cca 6 m2 a 12 m2, p.č. 499 ostatní plocha o výměrách cca 18 m2 a 
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36 m2, p.č. 500 ostatní plocha o výměrách cca 3 m2 a 1 m2 vše v k.ú. Penčice a částí pozemků p.č. 685 

ostatní plocha o výměře cca 16 m2 a p.č. 684/1 ostatní plocha o výměře cca 1 m2 oba v k.ú. Penčičky. 

 

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

 

 

212/7/7/2023 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 4973/14, 

p.č. 4973/16, p.č. 5069, p.č. 5072/8, p.č. 5466/138, p.č. 5535/1 a p.č. 

6034/6, vše v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem částí pozemků p.č. 4973/14 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2, p.č. 4973/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 8 m2, p.č. 5069 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 140 m2, p.č. 5072/8 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 a p.č. 6034/6 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 274 m2, vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem částí pozemků p.č. 5466/138 orná půda o 

výměře 18 m2 a p.č. 5535/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 548 m2, oba v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

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

 

 

213/7/7/2023 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  

pozemku p.č. 2554/9 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu a výpůjčky vzniklých na základě nájemní 

smlouvy a smlouvy o výpůjčce ze dne 14.6.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.6.2006, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a půjčitelem a K*** T***, 

bytem *** jako nájemcem a vypůjčitelem, na pozemek p.č. 2554/9 zast. pl. a nádvoří o 

celkové výměře 18 m2 a části pozemku p.č. 2554/3 o celkové výměře 400 m2 oba v k.ú. 

Přerov, ke dni 31.1.2023.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 2554/9 zast. pl. a nádvoří o celkové 

výměře 18 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a manželi 

P*** a K*** S***, bytem *** jako nájemci. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, s účinností 

od 1.2.2023 do 31.1.2025, s výpovědní dobou 3 měsíce. Výše nájemného dle vnitřního 

předpisu č. 12/2017 bude činit 11,-Kč/m2/rok, tj. 198,-Kč/rok (bez DPH). Účelem nájmu bude 

využití pozemku zastavěného stavbou k rodinné rekreaci ve vlastnictví nájemce.  

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Kouba) 
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214/7/7/2023 Nájem nemovité věci ve vlastnictví  statutárního města Přerov - 

prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 76, příslušné k části obce 

Přerov IV-Kozlovice,  která je součástí pozemku p.č. 57 v k.ú. 

Kozlovice u Př. (Grymovská 47) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor v budově občanské 

vybavenosti č.p. 76, příslušné k části obce Přerov IV-Kozlovice, která je součástí pozemku p.č. 57 v 

k.ú. Kozlovice u Př. (Grymovská 47) o výměře 40 m2 mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a Bc. A*** V***, bytem *** jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou 

s výpovědní dobou 1 měsíc. Výše nájemného bude činit 100,-Kč/hodinu užívání. Ujednáním smlouvy 

bude úhrada za bezesmluvní užívání prostoru od 1.10.2022 do doby účinnosti smlouvy. Účelem nájmu 

bude využití prostoru pro cvičení jógy, každé úterý od 19 h do 20 h, v měsících září až prosinec a 

leden až duben.  

 

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

 

 

215/7/7/2023 Dohoda o úhradě nákladů spojených s převodem pozemku p.č. 372/3    

v k.ú. Dluhonice do majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody mezi statutární městem Přerov (jako 

poskytovatelem a budoucím kupujícím) a panem R*** Z***, a paní V*** Z***, oba bytem *** (jako 

příjemci a budoucími prodávajícími) ve znění dle přílohy č. 1.  

 

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

 

 

216/7/7/2023 Dohoda o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Přerov          

a TJ SOKOL ÚJEZDEC, z.s. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o vzájemné spolupráci mezi statutárním 

městem Přerov, na straně jedné, a TJ SOKOL ÚJEZDEC, z.s. na straně druhé. Dohoda o vzájemné 

spolupráci bude uzavřena na dobu 10 let, a to s účinností ode dne jejího podpisu. Předmětem dohody 

je závazek TJ SOKOL ÚJEZDEC, z.s. řádně pečovat o závlahový systém, který byl statutárním 

městem Přerov instalován na fotbalovém hřišti v místní části Přerov IV- Újezdec a který zůstává         

v majetku statutárního města Přerov. Pozemek, p.č. 95 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) 

v k.ú. Újezdec u Přerova, na němž bylo fotbalové hřiště vybudováno, byl na základě smlouvy               

o výpůjčce ze dne 1.9.2003 přenechán do bezplatného užívání TJ SOKOL ÚJEZDEC, z.s. Pozemek 

p.č. 1061slouží jako veřejná komunikace a zůstává v majetku statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Kouba) 
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217/7/7/2023 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem 

Přerovem jako věřitelem a P*** K***, nájemcem bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení 

č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***) 

jako dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje splácet pohledávku statutárního města Přerova 

na nájemném, zálohách na služby spojené s užíváním bytu, přefakturacích a úroku z prodlení k 

datu zasedání Zastupitelstva města dne 27.2.2023 v celkové částce 49.054,55 Kč, a to v 

měsíčních splátkách 500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 99 měsíců ode dne uzavření dohody 

(98 měs. po 500,00 Kč, 1 měs. po 54,55 Kč). Podmínkou uzavření dohody je uznání 

pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o 

ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši. 

 

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

dle bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

VARIANTA  II. 

 

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

mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a P*** K***, nájemcem bytové jednotky č. *** v 

objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. 

Přerov (***) jako dlužníkem.  

 

 

Hlasování o variantě II., kterou doporučil navrhovatel Ing. Dohnal: 10 pro, 1 omluven            

(Mgr. Kouba) 

 

 

218/7/7/2023 Dohoda o zajištění ubytovacích kapacit s Olomouckým krajem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohod (15 bytových jednotek) o zajištění ubytovací kapacity na zákl. § 6d 

odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem     

na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace s Olomouckým krajem 

 

2. pověřuje Bc. Alexandra Salabu uzavřením dohod k 15 bytovým jednotkám vyčleněným pro 

nouzové ubytování cílové skupiny s Olomouckým krajem uzavřené na zákl.  § 6d odst. 2 

zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem            

na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Kouba) 
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8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel p. Michal Zácha, uvolněný radní. 

 

 

219/7/8/2023 Souhlas zřizovatele se zapojením Mateřské školy Přerov, U tenisu 2    

do výzvy Šablony  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s realizací projektu Mateřské školy Přerov, U tenisu 2 v rámci Operačního programu 

Jan Amos Komenský a výzvy Šablony pro ZŠ a MŠ I – podpora zjednodušených projektů 

vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

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

zapojením do projektu dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

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

 

 

220/7/8/2023 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové 

organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 

Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem, 

ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

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

 

 
 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

 bez písemné předlohy 

 
 

10. RŮZNÉ 
 

 bez písemné předlohy 
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11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

Ing. Petr Vrána – primátor 

 ve středu 11.1.2023 přijetí přerovských hokejistů Tomáše Suchánka, Martina Ryšavého a 

Stanislava Svozila, kteří získali stříbrné medaile z MS juniorů v ledním hokeji 2022/2023 

v Kanadě 

 ve čtvrtek 12.1.2023 – tisková konference – Programové prohlášení Rady města Přerova 

 

 

 

 

12. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Vrána ukončil 7. schůzi Rady města Přerova konanou dne 9. ledna 2023         

v 15:15 hodin. 

 

 

V Přerově dne 9. 1. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Vrána 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Tomáš Navrátil 

náměstek primátora statutárního města Přerova 

 


