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ZÁPIS 

9. schůze Rady města Přerova konané dne 13. února 2023 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Rámcový program činnosti komisí Rady města Přerova na období 
2022-2026 

primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 2 primátor 

4.1.1 Rozpočtové opatření č. 2 – dodatek – materiál na stůl primátor 

4.2 Rozpočtové opatření - převody primátor 

4.3 Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace primátor 

4.4 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků - navýšení 
limitu 

primátor 

5. Rozvojové záležitosti   

5.1 Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Přerova, SECAP 
Přerov 

Ing. Dohnal 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 
„Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ – Část 1.: 
Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení v bytovém domě 
nám. Fr. Rasche 3 

JUDr. Lichnovský 

6.2 Veřejná zakázka „Sanace vlhkého zdiva nádvoří zámku Přerov“- 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

JUDr. Lichnovský 

6.3 Veřejná zakázka „Kompenzace Dluhonice – chodníky a parkovací 
plochy, veřejné osvětlení“ - schválení záměru zadat veřejnou 
zakázku 

JUDr. Lichnovský 

6.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce SSZ na křižovatce Komenského – 
Palackého, Velká Dlážka – Kopaniny, Přerov“ – schválení záměru 
zadat veřejnou zakázku 

JUDr. Lichnovský 

6.5 Veřejná zakázka (koncese) "Bikesharing System (sdílená jízdní 
kola)" - schválení záměru zadat veřejnou zakázku (koncesi) 

Ing. Navrátil, 
JUDr. Lichnovský 

6.6 Veřejná zakázka „Modernizace odborných učeben, kabinetů             
a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově (stavba)“       
a veřejná zakázka „Modernizace odborných učeben, kabinetů          
a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově (vybavení 
odborných učeben)“– schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

JUDr. Lichnovský 

6.7 Veřejná zakázka: „Územní studie sídelní zeleně statutárního města 
Přerova“ – zrušení výběrového řízení, pověření k přípravě 
opakovaného výběrového řízení s využitím dotace 

JUDr. Lichnovský 
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6.8 Veřejná zakázka „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-
zimní stadion“ – schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/1655/2021 

JUDr. Lichnovský 

6.9 Vrácení části bezúročného úvěru ze SFPI na akci "Zateplení Jižní 
čtvrť III/1, 2, 3" – materiál na stůl 

JUDr. Lichnovský 

6.10 Územní integrované řešení Přerov (ÚIŘ Přerov)  - aktualizace – 
materiál na stůl 

JUDr. Lichnovský 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci      
z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 1126    
v k.ú. Žeravice 

Ing. Dohnal 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - části 
pozemku p.č. 209 v k.ú. Penčice v majetku statutárního města 
Přerova za část pozemku p.č. 211 (podíl id. 3631/4374) v k.ú. 
Penčice ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov - 
změna usnesení a záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod nemovité věci - části pozemku p.č. 211 (podíl id. 743/4374)   
v k.ú. Penčice do majetku statutárního města Přerova 

Ing. Dohnal 

7.1.3 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému 
sběru odpadů v Přerově – II. etapa“ 

Ing. Dohnal 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6463/5         
v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 7143 v k.ú. 
Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 

Ing. Dohnal 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci   
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3826/1   
v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 449, 451 
a 454, vše v k.ú. Penčice 

Ing. Dohnal 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci   
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6528/4   
v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci   
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 30/54     
v k.ú. Předmostí 

Ing. Dohnal 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – části 
pozemku p.č. 479/5 v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 479/6     
a podíl id 3/20 na pozemcích p.č. 33/3, p.č. 30/23, p.č. 516/5 vše      
v k.ú. Předmostí 

Ing. Dohnal 

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

Ing. Dohnal 

7.2.2 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6868/211        
v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova – jiná stavba č.p. 3654, 
příslušná k části obce Přerov I-Město, a jeho příslušenství – 
kabelové přípojky pro elektrifikaci stavby a kanalizační přípojky  

Ing. Dohnal 

7.2.3 Výpůjčka a následný úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2657/8 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 
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7.2.4 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov – části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky  a záměr statutárního 
města Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 413 v k.ú. Lýsky 

Ing. Dohnal 

7.2.5 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 220 v k.ú. Penčice   

Ing. Dohnal 

7.2.6 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 4929/1 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 6050/239 a části pozemku p.č. 6050/298, 
oba v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 884/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Ing. Dohnal 

7.3.3 Převod id. ⅔ pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov do vlastnictví 
statutárního města Přerova – materiál na stůl 

Ing. Dohnal 

7.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 5307/100 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.5.2 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1202 v k.ú. Henčlov - dodatek č. 1  

Ing. Dohnal 

7.7.1 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 5074/3, 5082, 2622/1, 2573/2, 7265, 
2578/1, 2601, 2608/2, 2608/1, 2609/1, 2609/2, 5124, 2614/1, 
2622/2, 2625/24 a 2634, vše v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 465/6, 
649/25, 465/3 a 667/2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Ing. Dohnal 

7.7.2 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemcích 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 

7.8.1 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytové jednotky č. 190/102  jiný nebytový prostor  v budově 
bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k části obce Přerov I-Město,     
na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 2) 

Ing. Dohnal 

7.9.1 Bezúplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města 
Přerova 

Ing. Dohnal 

7.11.1 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerov situovaných        
v prostoru Kratochvílova 14 

Ing. Dohnal 

7.12.1 Majetkoprávní vypořádaní užívání nemovitých věcí - infrastruktura 
"Za zahradama Penčice" 

Ing. Dohnal 

7.12.2 Smlouva o provozování informačního místa - umístění dynamických 
informačních panelů v jednotce č. 555/5 v budově č.p. 555 příslušné 
k části obce Přerov I -Město, která je součástí pozemku p.č. 193/1    
a p.č. 194 oba v k.ú. Přerov (nám TGM 16) 

Ing. Dohnal 

7.12.3 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města    a to z vymezených časů k vjezdu do 
pěší zóny na ul. Wilsonova, Přerov 

Ing. Dohnal 

7.12.4 Majetkoprávní vypořádání - stavba "Revitalizace prostorů                 
u cyklověže, Přerov" 

Ing. Dohnal 

7.12.5 Změna umístění „Zelené zastávky MHD“ v Přerově Ing. Dohnal 

7.12.6 Uvolnění části prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 148, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 136 v k.ú. Přerov (Městský dům Kratochvílova 1) pro potřeby 
Magistrátu města Přerova 

Ing. Dohnal 

7.13.1 Uzavření nájemní smlouvy – výběrové řízení Ing. Dohnal 
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7.13.2 Uzavření nájemní smlouvy – výměna střešního pláště Sokolovská 
2,4 

Ing. Dohnal 

8. Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního 
sportu dospělých pro rok 2023 

p. Zácha 

9. Školské záležitosti   

9.1 Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřízených 
statutárním městem Přerov před uplynutím šestiletého období        
na vedoucím pracovním místě  

p. Zácha 

9.2 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru       
do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Přerovem   

p. Zácha 

9.3 Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 – podání žádosti o nadační 
příspěvek Oranžové hřiště 2023  

p. Zácha 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům JUDr. Lichnovský 

10.2 Program prevence kriminality 2023 JUDr. Lichnovský 

10.3 Dotační program B - SNADNO, z.s. JUDr. Lichnovský 

10.4 Dotační program B - podpora sportovce v paralympijském sportu 
boccia v roce 2023 

JUDr. Lichnovský 

11. Různé  

11.1 Prominutí pohledávky  primátor 

11.2 Vnitřní předpis č. .../2023, kterým se mění Vnitřní předpis č. 1/2015 
Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,      
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

primátor 

11.3 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

primátor 

11.4 Použití znaku města Přerova primátor 

11.5 Žádost o zapojení města do kampaně "Vlajka pro Tibet" primátor 

11.6 Delegování zástupců statutárního města Přerova do orgánů 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. - materiál na stůl 

primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Přítomni: 

 

Předsedající:  primátor Ing. Petr Vrána  

 

 

 

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

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

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

 

 

 

Omluveni:  Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí KP 

 

 

 

Dále přítomni:  Zdeněk Daněk   - vedoucí odd. organizačního KP 

   Bc. Lenka Chalupová  - tisková mluvčí 

    

  

 

Zapisovatelka:  Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ    

 

Jednání 9. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Vrána dne 13. února 2023 ve 14.00 

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

10 členů rady. 

 

Později se dostavil: Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

 

 

Omluveni:  Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí KP 

 

 

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

 

Primátor Ing. Petr Vrána: 

 Informoval o konání schůze rady v mimořádném termínu dne 17.2.2023 v 8:00 hodin, 

 dne 9. února obdrželi radní e-mailem informace o smlouvách uzavřených odbory magistrátu     

a organizacemi zřizovanými městem v rozsahu od 100 do 500 tis. Kč bez DPH za 4. čtvrtletí 

roku 2022, 

 dne 10. února obdrželi radní e-mailem přehled o kontrolách nadřízených orgánů, které 

proběhly ve druhé polovině roku 2022. 

 

 OVĚŘOVATEL – navrhl uvolněného radního Michala Záchu. 

 

 

 PROGRAM: 

 NOVÉ předlohy: 

- 4.1.1 - Rozpočtové opatření č. 2 - dodatek 

- 6.9 -   Vrácení části bezúročného úvěru ze SFPI na akci "Zateplení Jižní čtvrť III/1, 2, 

3" 

- 6.10 - Územní integrované řešení Přerov (ÚIŘ Přerov) - aktualizace 

- 7.3.3 - Převod id. ⅔ pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města 

Přerova 

- 11.6 - Delegování zástupců statutárního města Přerova do orgánů společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

- PŘEDŘAZENÍ materiálu 5.1 – Akční plán pro udržitelnou energii a klima města 

Přerova, SECAP Přerov 

 

 

Hlasování o ověřovateli: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

Hlasování o upraveném programu: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

260/9/2/2023 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 9. schůze Rady města 

Přerova konané dne 13. února 2023 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 9. schůze Rady města Přerova konané dne 13. února 2023, 

 

2. schvaluje uvolněného radního Michala Záchu ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze Rady 

města Přerova. 

 

 

 

Na jednání Rady města Přerova se dostavil ve 14:06 hodin Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. – je přítomno 

11 radních. 
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5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Na jednání Rady města Přerova byli přizváni PhDr. Jan Závěšický (společnost ASITIS, s.r.o.)                 

a Ing. Alice Kutálková (Odbor koncepce a strategického rozvoje) ve 14:07 hodin. 

 

267/9/5/2023 Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Přerova, SECAP 

Přerov 

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

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Akční plán 

pro udržitelnou energii a klima města Přerova, SECAP Přerov. 

 

 

Pan Závěšický seznámil formou prezentace s materiálem. Samosprávy, které se připojí k Paktu 

starostů a primátorů (Přerov v roce 2021), se zavazují podnikat opatření tempem, které umožňuje 

rozvoj vědy a lidského poznání, ve společné snaze o udržení globálního nárůstu teploty pod 1,5°C, což 

je tou nejvyšší ambicí Pařížské dohody.  

Materiál obsahuje opatření, vedoucí k plnění SECAP v Přerově. Akční plán obsahuje celkem 101 

opatření s dopadem na snižování emisí CO2, posilování odolnosti a snižování zranitelnosti území vůči 

klimatické změně, opatření v oblasti osvěty, informovanosti a boji s energetickou chudobou, a to        

80 mitigačních opatření: energetické úspory, OZE, udržitelná doprava, osvěta a 21 adaptačních 

opatření na změnu klimatu: voda, zeleň, udržitelný rozvoj, osvěta 

 

 

Z jednání Rady města Přerova odešli PhDr. Závěšický a Ing. Kutálková ve 14:30 hodin. 

 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

261/9/3/2023 Rámcový program činnosti komisí Rady města Přerova na období 

2022-2026 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí rámcový program činnosti komisí Rady města 

Přerova na období 2022-2026. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Ing. Petr Vrána, primátor. 

 

262/9/4/2023 Rozpočtové opatření č. 2 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

263/9/4/2023 Rozpočtové opatření č. 2 - dodatek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazného 

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1), 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit závazný ukazatel (ad 2). 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

264/9/4/2023 Rozpočtové opatření - převody 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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265/9/4/2023 Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

266/9/4/2023 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků - navýšení 

limitu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení číslo 2451/23/4/2022 z 23. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 28.02.2022, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit krátkodobé nákupy (tj. do 1 roku)        

a následné prodeje produktů peněžního trhu do maximální výše 1 mld. Kč v závislosti na stavu 

dočasně volných finančních prostředků, 

 

3.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zhodnocování dočasně volných 

finančních prostředků v trvalém peněžním fondu "Sociální fond zaměstnanců statutárního 

města Přerova", a to formou krátkodobých nákupů (tj. do 1 roku) a následných prodejů 

produktů peněžního trhu, a to maximálně do výše základního přídělu z rozpočtu města           

do tohoto fondu dle článku 2 odst. 1 písm. a) Vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého 

peněžního fondu "Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova", ve znění pozdějších 

předpisů, 

 

4.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit výše uvedenými nákupy odbor 

ekonomiky. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

268/9/6/2023 Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 

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

Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení v bytovém domě 

nám. Fr. Rasche 3 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele SML/1398/2022, 

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

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

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

IČ: 01966146, dle přílohy č. 2. 

 

Předmětem Dodatku č. 2 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace 

méněprací a víceprací) dle důvodové zprávy. 

 

Hodnota závazku ze smlouvy ve znění Dodatku č.1 na veřejnou zakázku „Rozšíření ubytovací 

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

v bytovém domě nám. Fr. Rasche 3“ se po započtení méněprací a víceprací zvyšuje                  

o 45 578,44 Kč bez DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 2 mění z ceny 2 945 638,93 Kč bez 

DPH na cenu 2 991 217,37 Kč bez DPH, tj. 3 439 899,98 Kč s DPH. 

 

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

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

269/9/6/2023 Veřejná zakázka „Sanace vlhkého zdiva nádvoří zámku Přerov“- 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a výsledky posouzení splnění podmínek účasti 

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu              

č. N006/22/V00028694 na stavební práce s názvem „Sanace vlhkého zdiva nádvoří zámku 

Přerov“, které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem podle 

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

rozsahu statutárním městem Přerov“ ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 a Vnitřního 

předpisu č. 13/2019, a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto úkonů, 
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2. rozhodla o výběru dodavatele Ing. Josef Kolář - PRINS, Havlíčkova 1289/24, 750 02, Přerov 

- Přerov I-Město, IČ: 10637028, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek a respektuje stanovené podmínky účasti       

ve výběrovém řízení, 

 

3. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o dílo“ mezi statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem, a vybraným dodavatelem Ing. Josef Kolář - PRINS, Havlíčkova 1289/24,        

750 02, Přerov - Přerov I-Město, IČ: 10637028, jako zhotovitelem, za podmínky schválení 

finančního krytí. 

Cena za plnění bude činit 1 082 426,56 Kč, tj.  1 309 736,14 Kč s DPH. 

 

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

smlouvy řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, který     

se na základě hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí a současně splnil podmínky účasti 

ve výběrovém řízení. 

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem                   

a vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 5. schůze 

Rady města Přerova konané dne 9. prosince 2022, č. usnesení 147/5/6/2022, pověřen 

náměstek primátora Ing. Miloslav Dohnal. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

270/9/6/2023 Veřejná zakázka „Kompenzace Dluhonice – chodníky a parkovací 

plochy, veřejné osvětlení“ - schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

na stavební práce s názvem „Kompenzace Dluhonice – chodníky a parkovací plochy, veřejné 

osvětlení“, 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 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých prostředků 

 na bank. účtech 

565 574,2 * + 2 200,0 567 774,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210618 

 – Kompenzace Dluhonice – rekonstrukce 

 a výstavba chodníků a parkovacích ploch + VO) 

36 400,0 * + 2 200,0 38 600,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

271/9/6/2023 Veřejná zakázka „Rekonstrukce SSZ na křižovatce Komenského – 

Palackého, Velká Dlážka – Kopaniny, Přerov“ – schválení záměru 

zadat veřejnou zakázku 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

na dodávky s názvem „Rekonstrukce SSZ na křižovatce Komenského – Palackého, Velká 

Dlážka – Kopaniny, Přerov“, 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 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých prostředků na 

bank. účtech 

567 774,2 * + 1 000,0 568 774,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210696 

 – Modernizace světelných signalizačních 

  zařízení v Přerově) 

7 000,0 * + 1 000,0 8 000,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

272/9/6/2023 Veřejná zakázka (koncese) "Bikesharing System (sdílená jízdní kola)" 

- schválení záměru zadat veřejnou zakázku (koncesi) 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, navrhovatelé Ing. Tomáš Navrátil a JUDr. Vladimír 

Lichnovský, náměstci primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

(koncesí) na služby s názvem „Bikesharing System (sdílená jízdní kola)“, dle důvodové 

zprávy, 
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2. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje vyžádat si na základě rozhodnutí zadavatele 

o výběru dodavatele a v souladu s ustanovením § 186 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, předchozí stanovisko Ministerstva financí České republiky k uzavření 

smlouvy, 

 

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

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

582 785,2 * + 1 932,0 584 717,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3793 410  Akce nad 500 tis. Kč (č. 4100764 

 – Bikesharing System (sdílená jízdní kola) 

0,0 + 1 932,0 1 932,0 

  

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 proti (Ing. Měřínský), 1 se zdržela (Ing. Mazochová). 

 

 

 

 

273/9/6/2023 Veřejná zakázka „Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí 

pro školní družiny základních škol v Přerově (stavba)“ a veřejná 

zakázka „Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí pro 

školní družiny základních škol v Přerově (vybavení odborných 

učeben)“– schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

na stavební práce s názvem „Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí pro školní 

družiny základních škol v Přerově (stavba)“, dle důvodové zprávy, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku             

na dodávky s názvem „Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí pro školní družiny 

základních škol v Přerově (vybavení odborných učeben)“, dle důvodové zprávy, 

 

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

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

568 774,2 * + 10 800,0 579 574,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210716 

 – Modernizace učeben, kabinetů a školních 

družin, ZŠ Velká Dlážka 5 (ITI 2021+) 

4 498,0 * + 3 700,0 8 198,0 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210716 

 – Modernizace učeben, kabinetů a školních 

družin, ZŠ Za mlýnem 1 (ITI 2021+) 

6 210,0 * + 700,0 6 910,0 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210716 

 – Modernizace učeben, kabinetů a školních 

družin, ZŠ Boženy Němcové 16 (ITI 2021+) 

1 500,0 * + 2 400,0 3 900,0 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210716 

 – Modernizace učeben, kabinetů a školních 

družin, ZŠ Svisle 13 (ITI 2021+) 

8 200,0 * + 4 000,0 12 200,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

274/9/6/2023 Veřejná zakázka: „Územní studie sídelní zeleně statutárního města 

Přerova“ – zrušení výběrového řízení, pověření k přípravě 

opakovaného výběrového řízení s využitím dotace 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu N006/22/V00029338 na služby         

s názvem „Územní studie sídelní zeleně statutárního města Přerova“. Důvodem zrušení 

výběrového řízení je vznik možnosti čerpání dotační finanční podpory. 

 

2. schvaluje podání žádosti o dotaci a provedení opakovaného výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Územní studie sídelní zeleně statutárního města 

Přerova“, 

 

3. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb, oddělení správy ostatního majetku         

a komunálních služeb, zajistit ve spolupráci s Odborem řízení projektů a investic, oddělení 

řízení projektů, veřejných zakázek a dotací, administraci dotace a aktualizaci zadávacích 

podmínek veřejné zakázky „Územní studie sídelní zeleně statutárního města Přerova“. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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275/9/6/2023 Veřejná zakázka „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-

zimní stadion“ – schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo                     

č. SML/1655/2021 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. SML/1655/2021 ze dne 13. 12. 2021 

mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a obchodní společností PTÁČEK – 

pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín, IČ: 25896873, jako zhotovitelem dle 

přílohy č.2, za podmínky schválení finančního krytí. 

 

Předmětem Dodatku č. 4 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace 

méněprací a víceprací) dle důvodové zprávy. 

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy hygienických 

zařízení a šaten-zimní stadion“ se po započtení méněprací a víceprací zvyšuje o 744 456,75 

Kč bez DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 4 mění z ceny 23 120 835,13 Kč bez DPH na 

cenu 23 865 291,88 Kč bez DPH, tj. 28 877 003,17 Kč včetně DPH. 

 

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

jednání souvisejícího s uzavřením dodatku ke smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem,        

k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

276/9/6/2023 Vrácení části bezúročného úvěru ze SFPI na akci "Zateplení Jižní 

čtvrť III/1, 2, 3" 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o vrácení části vyčerpané částky úvěru ze SFPI, dle důvodové 

zprávy, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3111 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210722 

 – Rekonstrukce elektroinstalace v 1. 

NP, MŠ Komenského 25) 

7 500,0 * - 12,0 7 448,0 
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 210 Uhrazené splátky dlouhodobých 

přijatých půjčených prostředků 

67 266,1 + 12,0 67 278,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

210  Splátky jistiny a úroků z úvěrů 76 566,1 + 12,0 76 588,1 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

277/9/6/2023 Územní integrované řešení Přerov (ÚIŘ Přerov)  - aktualizace 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje aktualizovaný seznam strategických projektů územního integrovaného řešení 

Přerov (ÚIŘ Přerov) na období 2021-2027 dle důvodové zprávy, 

 

2. souhlasí se zveřejněním na webových stránkách ITI Olomoucké aglomerace. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

278/9/7/2023 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci           

z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 1126         

v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerov - úplatný převod části pozemku p.č. 1126 ost. pl., ost. komunikace o výměře 

cca 65 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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279/9/7/2023 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - části 

pozemku p.č. 209 v k.ú. Penčice v majetku statutárního města Přerova 

za část pozemku p.č. 211 (podíl id. 3631/4374) v k.ú. Penčice ve 

vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov - změna usnesení        

a záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci - 

části pozemku p.č. 211 (podíl id. 743/4374) v k.ú. Penčice do majetku 

statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší bod. 3 usnesení č. 828/23/7/2019 přijaté na 23. schůzi dne 26.9.2019, kterým schválila 

záměr statutárního města Přerova - směnu části pozemku p.č. 209 orná půda o výměře cca      

200 m2 v k.ú. Penčice v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 211 ostatní 

plocha o výměře cca 210 m2 v k.ú. Penčice v majetku Stavebního bytového družstva Přerov, 

se sídlem Přerov, Kratochvílova 41, IČ: 00053236. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu části pozemku p.č. 209 orná půda v k.ú. 

Penčice, dle geometrického plánu č. 237-221/2019 označené jako p.č. 209/2 orná půda             

o výměře 172 m2 v k.ú. Penčice, v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 

211 (podíl id. 3631/4374) ostatní plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu                         

č. 237-221/2019 označené jako p.č. 211/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře        

205 m2 v k.ú. Penčice, ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, Kratochvílova 

128/41, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 211 (podíl id. 

743/4374) ostatní plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 237-221/2019 označené 

jako p.č. 211/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 205 m2 v k.ú. Penčice,                

ve vlastnictví pana Z.D. do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

280/9/7/2023 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému 

sběru odpadů v Přerově – II. etapa“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat 

veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Modernizace systému sběru odpadů v Přerově – II. etapa“ 

dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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281/9/7/2023 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci      

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6463/5 v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci – pozemku p.č. 6463/5 orná půda o výměře 

1654 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 

Praha 8, do majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

282/9/7/2023 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 7143 v k.ú. 

Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona 

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

zákon) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

úplatný převod pozemku p.č. 7143 ostatní plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví 

Olomouckého kraje do majetku statutárního města Přerova. 

 

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

nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 7143 ostatní plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov 

ve vlastnictví Olomouckého kraje. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

283/9/7/2023 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3826/1        

v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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. 3826/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 70 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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284/9/7/2023 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 449, 451 a 454, 

vše v k.ú. Penčice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 449 trvalý travní porost o výměře 68 475 m2, pozemku p.č. 451 ostatní plocha o výměře 

2 337 m2 a pozemku p.č. 454 ostatní plocha o výměře 3 331 m2, vše v k.ú. Penčice. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

285/9/7/2023 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6528/4         

v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6528/4 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 70 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

286/9/7/2023 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. 

Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 30/54  

ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú. Předmostí žadateli. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod části pozemku p.č. 30/54 ostatní plocha o výměře cca 65 m2 v k.ú. Předmostí 

žadateli. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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287/9/7/2023 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – části 

pozemku p.č. 479/5 v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 479/6 a podíl 

id 3/20 na pozemcích p.č. 33/3, p.č. 30/23, p.č. 516/5 vše v k.ú. 

Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - směnu části 

pozemku p.č. 479/5 orná půda o výměře cca 680 m2 k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova za část pozemku p.č. 479/6 orná půda o výměře cca 260 m2 a spoluvlastnické podíly k id 3/20 

na pozemcích p.č. 33/3 zahrada o výměře 226 m2, p.č. 30/23 ostatní plocha o výměře 39 m2 a p.č. 

516/5 ostatní plocha o výměře 46 m2 vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví paní M.H., s doplatkem 

rozdílu cen směňovaných pozemků. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

288/9/7/2023 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 5734/23 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú. Přerov do majetku vlastníků jednotek dle jejich spoluvlastnického 

podílu na společných částech domu č.p. 2464, 2465, 2466 a 2467 příslušného k části obce Přerov I-

Město, stojícího na pozemku p.č. 5736/1 v k.ú. Přerov, a to následovně: 

vlastník bytové jednotky č. 2464/1, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2464/2, podíl na společných částech domu id 33/785 

vlastník bytové jednotky č. 2464/3, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2464/4, podíl na společných částech domu id 33/785 

vlastník bytové jednotky č. 2464/5, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2464/6, podíl na společných částech domu id 33/785 

vlastník bytové jednotky č. 2465/1, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2465/2, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2465/3, podíl na společných částech domu id 481/11775 

vlastník bytové jednotky č. 2465/4, podíl na společných částech domu id 481/11775 

vlastník bytové jednotky č. 2465/5, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2465/6, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2466/1, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2466/2, podíl na společných částech domu id 97/2355 

vlastník bytové jednotky č. 2466/3, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2466/4, podíl na společných částech domu id 97/2355 

vlastník bytové jednotky č. 2466/5, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2466/6, podíl na společných částech domu id 97/2355 

vlastník bytové jednotky č. 2467/1, podíl na společných částech domu id 33/785 

vlastník bytové jednotky č. 2467/2, podíl na společných částech domu id 104/2355 

vlastník bytové jednotky č. 2467/3, podíl na společných částech domu id 33/785 

vlastník bytové jednotky č. 2467/4, podíl na společných částech domu id 489/11775 
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vlastník bytové jednotky č. 2467/5, podíl na společných částech domu id 33/785 

vlastník bytové jednotky č. 2467/6, podíl na společných částech domu id 163/3925 

 

za kupní cenu ve výši 1600,- Kč/m2 bez DPH - cena v místě a čase obvyklá a uzavření smlouvy            

o právu provést stavbu a o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím 

prodávajícím), Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 2464, 2465, 2466 a 2467, Jižní čtvrť I/9, 

10, 11, 12 v Přerově, se sídlem Jižní čtvrť I 2464/9, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 28656334 

(jako stavebníkem) a vlastníky bytových jednotek č. 2464/1, č. 2464/2, č. 2464/3, p.č. 2464/4, č. 

2464/5, č. 2464/6, č. 2465/1, č. 2465/2, č. 2465/3, č. 2465/4, č. 2465/5, č. 2465/6, č. 2466/1, p.č. 

2466/2, č. 2466/3, č. 2466/4, č. 2466/5, č.2466/6, č. 2467/1, č. 2467/2, 2467/3, č. 2467/4, č. 2467/5, 

p.č. 2467/6, v budově č.p. 2464, 2465, 2466 a 2467 bytový dům příslušný k části obce Přerov I - 

Město (jako budoucími kupujícími).  

Kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby, kdy nejpozději do 12 měsíců od dokončení doručí 

budoucí kupující geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemku p.č. 5734/23 v k.ú. Přerov 

a vyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva pak bude uzavřena 

nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy tak budoucí kupující učiní. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

289/9/7/2023 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6868/211 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je budova – jiná stavba č.p. 3654, příslušná         

k části obce Přerov I-Město, a jeho příslušenství – kabelové přípojky 

pro elektrifikaci stavby a kanalizační přípojky  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zveřejnění záměru statutárního města Přerova – úplatného převodu 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6868/211 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 53 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova - jiná stavba č.p. 

3654, příslušná k části obce Přerov I-Město, a jeho příslušenství – kabelové přípojky pro 

elektrifikaci stavby o délce cca 60 m, která se nachází na pozemcích p.č. 1019/12 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) a p.č. 6868/162 (ostatní plocha – dráha), oba k.ú. Přerov             

a kanalizační přípojky o délce cca 24 m, která se nachází na pozemcích p.č. 6868/83 (ostatní 

plocha – dráha), p.č. 6868/162 (ostatní plocha – dráha), p.č. 6868/211 (zastavěná plocha           

a nádvoří) a p.č. 6868/213 (ostatní plocha – ostatní komunikace), vše v k.ú. Přerov. 

 

2. bere na vědomí zveřejnění záměru statutárního města Přerova – nájmu části nemovité věci    

ve vlastnictví statutárního města Přerova – obvodových stěn budovy - jiné stavby č.p. 3654, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 6868/211 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 53 m2 v k.ú. Přerov, za účelem umístění reklamních plakátů 

nájemců. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit: 

 

a) úplatný převod nemovitých věcí – pozemku p.č. 6868/211 (zastavěná plocha a nádvoří)       

o výměře 53 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova - jiná stavba č.p. 3654, příslušná           

k části obce Přerov I-Město, a jeho příslušenství – kabelové přípojky pro elektrifikaci stavby    
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o délce cca 60 m, která se nachází na pozemcích p.č. 1019/12 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) a p.č. 6868/162 (ostatní plocha – dráha), oba k.ú. Přerov a kanalizační přípojky     

o délce cca 24 m, která se nachází na pozemcích p.č. 6868/83 (ostatní plocha – dráha), p.č. 

6868/162 (ostatní plocha – dráha), p.č. 6868/211 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 6868/213 

(ostatní plocha – ostatní komunikace), vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 

Přerova jako prodávajícího do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., 

IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako kupujícího      

za celkovou kupní cenu ve výši 2.615.000,- Kč, s tím, že na úhradu části kupní ceny ve výši 

1.274.500,- Kč se započítává pohledávka kupujícího za prodávajícím ve výši 1.274.500,- Kč, 

rovnající se polovině hodnoty budovy – jiné stavby č.p. 3654, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 6868/211 v k.ú. Přerov včetně příslušenství – kabelové 

přípojky pro elektrifikaci stavby o délce cca 60 m, která se nachází na pozemcích p.č. 1019/12 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) a p.č. 6868/162 (ostatní plocha – dráha), oba k.ú. Přerov 

a kanalizační přípojky o délce cca 24 m, která se nachází na pozemcích p.č. 6868/83 (ostatní 

plocha – dráha), p.č. 6868/162 (ostatní plocha – dráha), p.č. 6868/211 (zastavěná plocha            

a nádvoří) a p.č. 6868/213 (ostatní plocha – ostatní komunikace), vše v k.ú. Přerov, která 

vznikla na základě ust. § 1255 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, v souvislosti se zánikem práva stavby zřízeného dle ust. § 1240 a násl. občanského 

zákoníku, které bylo zapsáno v katastru nemovitostí k tíži pozemku p.č. 6868/162 (ostatní 

plocha – dráha) v k.ú. Přerov ve prospěch kupujícího s účelem: stavba pro dopravu a které 

zaniklo dnem 22.6.2022 uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno a část kupní ceny ve výši 

1.340.500,- Kč se jako pohledávka prodávajícího za kupujícím započítává na úhradu 

dobrovolného peněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti Technické služby města 

Přerova, s.r.o. mimo její základní kapitál ze strany statutárního města Přerova jako jediného 

společníka této společnosti dle písm. b) tohoto bodu usnesení, 

 

b) poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti Technické 

služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město,       

750 02 Přerov, mimo její základní kapitál ze strany statutárního města Přerova jako jediného 

společníka této společnosti ve výši 1.340.500,- Kč, s tím, že na úhradu dobrovolného 

peněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti se započte pohledávka statutárního 

města Přerova za společností Technické služby města Přerova, s.r.o. ve výši 1.341.000,- Kč, 

rovnající se části kupní ceny za převod nemovitých věcí dle písm. a) tohoto bodu usnesení, 

 

a uzavření kupní smlouvy a smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál 

mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím a společníkem, který poskytuje společnosti 

Technické služby města Přerova, s.r.o. dobrovolný peněžitý příplatek do vlastního kapitálu 

společnosti mimo její základní kapitál, na straně jedné a společností Technické služby města 

Přerova, s.r.o. jako kupujícím a společností, která dobrovolný peněžitý příplatek statutárního 

města Přerova jako společníka do vlastního kapitálu společnosti mimo její základní kapitál 

přijímá, na straně druhé. 

 

4. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. SML/1493/2022, kterou dne 

18.10.2022 uzavřely statutární město Přerov jako příkazce a společnost Technické služby 

města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, jako  příkazník, jejímž obsahem je závazek příkazníka vykonávat pro příkazce jeho 

jménem a na jeho účet bezplatně veškeré činnosti související s bezpečným a plynulým 

provozováním stavby automatické kolárny BIKETOWER, tj. jiné stavby č.p. 3654, příslušné   

k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 6868/211 (zastavěná plocha 

nádvoří) o výměře 53 m2 v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 1 k příkazní smlouvě se čl. II. odst. 3 

písm. g) příkazní smlouvy nahrazuje textem: 

  

 „rozhodovat o uzavření nájemních smluv se třetími osobami jako nájemci na nájem části 

obvodových stěn stavby BIKETOWER za účelem umístění reklamních plakátů (včetně určení 
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obsahu nájemních smluv a jejich samotného uzavření) a zajišťovat umístění reklamních 

plakátů na stavbě BIKETOWER“.  

 

Dodatkem č. 1 k příkazní smlouvě se dále čl. VI. odst. 1 písm. e) příkazní smlouvy nahrazuje 

textem:  

 

„rozhodoval o uzavření nájemních smluv se třetími osobami jako nájemci na nájem části 

obvodových stěn stavby BIKETOWER za účelem umístění reklamních plakátů (včetně určení 

obsahu nájemních smluv a jejich samotného uzavření) a zajišťoval umístění reklamních 

plakátů na stavbě BIKETOWER“.  

 

V jiném se text příkazní smlouvy nemění. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

290/9/7/2023 Výpůjčka a následný úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2657/8 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 2657/8 v k.ú. Přerov o výměře 263 m2 mezi statutárním městem 

Přerovem jako půjčitelem a spolkem Tenisový klub Přerov, se sídlem U Tenisu 3250/16, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 14617200, jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena    

na dobu určitou od 1.3.2023 do doby, kdy vypůjčitel nabyde od půjčitele vlastnické právo        

k předmětu výpůjčky, nejpozději však do 29.2.2024. Ujednáním výpůjčky bude stanovení 

výše podpory malého rozsahu (de minimis). Účelem výpůjčky je užívání předmětu výpůjčky, 

který je současně zastavěn budovou ve vlastnictví vypůjčitele, v souvislosti s užíváním této 

budovy ze strany vypůjčitele. Součástí ujednání smlouvy o výpůjčce je i prominutí dluhu - 

úhrady za bezesmluvní užívání pozemku za období od 9.4.2022 do dne účinnosti (tj. 326 dní) 

ve výši 11.510,- Kč (tj. 49 Kč/m2/rok). 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 2657/8 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova do vlastnictví Tenisového klubu Přerov, spolek, se sídlem U Tenisu 3250/16, Přerov 

I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 14617200, za kupní cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 223.540,- Kč. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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291/9/7/2023 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 

části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky a záměr statutárního města 

Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 413 v k.ú. Lýsky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

úplatný převod pozemku p.č. 413 ost. pl., ost. komunikace o výměře 216 m2 v k.ú. Lýsky         

z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 

75/1 označeného dle geometrického plánu č. 301-69/2022 jako pozemek p.č. 75/21 zahrada      

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

za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 116.500,- Kč. Dodání pozemku není 

předmětem DPH. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

292/9/7/2023 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 220 v k.ú. Penčice   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 220 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 249-34/2021 označené jako 

díl "b" o výměře 250 m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění 

manželů V. a Z.S. za kupní cenu ve výši 100.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemku 

není předmětem DPH.  

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

293/9/7/2023 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 4929/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 3.3.2022 mezi statutárním městem 

Přerov, jako budoucím prodávajícím a manželi J.N., MBA a Ing. J.N. jako budoucími kupujícími       

ve znění dle přílohy č. 1.  

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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294/9/7/2023 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 6050/239 a části pozemku p.č. 6050/298, oba    

v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

do vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6050/239 ost. plocha o výměře       

708 m2 a části pozemku p.č. 6050/298 ost. plocha, dle geometrického plánu č. 7441-18/2022 

označené jako pozemek p.č. 6050/318 ost. plocha o výměře 51 m2, oba v k.ú. Přerov                

z vlastnictví společnosti UCED Přerov s.r.o., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 

Praha 8, IČ: 08670714, za dohodnutou kupní cenu ve výši 304.000,- Kč. 

 

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

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

579 574,2 * + 304,0 579 878,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR  ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3639 530 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 299,3 * + 304,0 2 603,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

295/9/7/2023 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 884/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 884/1 ostatní plocha v k.ú. Újezdec u Přerova, dle geometrického plánu      

č. 756-81/2021 ze dne 26.7.2021 označené novým parcelním číslem 884/6 o výměře 82 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova z majetku Olomouckého kraje, IČ: 60609460, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 

1191/40a do majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

 



26 

 

296/9/7/2023 Převod id. ⅔ pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov do vlastnictví 

statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit účast statutárního města Přerova        

ve vyhlášené veřejné dražbě nařízené usnesením – dražební vyhláškou vydanou 

Exekutorským úřadem Prachatice – soudním exekutorem Mgr. K.K. dne 06.02.2023 pod č.j. 

040 EX 2210/06-147 a za podmínek v ní uvedených, jejímž předmětem je dražba 

spoluvlastnického podílu id. ⅔ na pozemku p.č. 507/2 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha 

o výměře 76 m2 v k.ú. Přerov. Dražba se bude konat dne 21.03.2023 prostřednictvím 

elektronického portálu dražeb. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nabytí nemovité věci – 

spoluvlastnického podílu id. ⅔ na pozemku p.č. 507/2 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha 

o výměře 76 m2 v k.ú. Přerov statutárním městem Přerovem příklepem ve veřejné dražbě dle 

bodu 1. usnesení. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova svěřit Radě města Přerova pravomoc dle § 85 

písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, rozhodnout           

o maximální výši podání, která může být statutárním městem Přerov ve veřejné dražbě dle 

bodu 1. usnesení učiněna. 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit Bc. Alexandra Salabu, vedoucího 

odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova, zastupováním 

statutárního města Přerova při veřejné elektronické dražbě dle bodu 1. usnesení a ke všem 

činnostem a právním jednáním s tím spojeným. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

297/9/7/2023 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 5307/100 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy o užívání části pozemku 

p.č. 5307/100 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Přerov uzavřené dne 1.9.2013 mezi 

statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní K.S. (jako nájemcem). Nájem skončí 

dnem 28.2.2023.  

 

2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 5307/100 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Přerov         

a uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem, a panem 

Stanislavem Pasekou, IČ: 69627177, místem podnikání Zlín, nám. T.G. Masaryka 1281, jako 

nájemcem. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.3.2023 do 

31.12.2023, výše nájemného bude činit 2.044,- Kč ročně, tj. 292,- Kč/m2/rok, účelem nájmu je 

umístění prodejního stánku.  
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Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

298/9/7/2023 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 1202 v k.ú. Henčlov - dodatek č. 1  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 

1.6.2004 mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a společností PRECHEZA a.s.,          

se sídlem nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, Přerov, IČ: 26872307 (jako nájemcem). Předmětem 

dodatku je konstatování faktu, že v důsledku následného dělení a scelování pozemků p.č. 6163/1, p.č. 

6164, p.č. 6166/1, p.č. 6165/1 vše v k.ú. Přerov byly předmětem nájmu pozemky vedené v katastru 

nemovitostí jako p.č. 7167/31, p.č. 7167/32 a p.č. 7167/33 vše v k.ú. Přerov, kdy k 21.7.2022             

na základě ust. § 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

přešla veškerá práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka pozemků ČR, s právem hospodařit         

s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dále je předmětem dodatku konstatování faktu,    

že na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě      

PÚ-3845/2004 je předmětem nájmu část pozemku p.č. 1202 v k.ú. Henčlov (původně označený jako 

p.č. 568 v k.ú. Henčlov). Dodatkem se dále mění výše nájemného, které s účinností od 1.1.2023 činí 

1225,- Kč, t.j. 49,- Kč/m2.Výše nájemného je závislá na roční míře inflace zveřejněné Českým 

statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok. Nájemné se počítá z pevné částky, kterou představuje 

částka placená za uplynulý kalendářní rok, navýšená o částku, která odpovídá inflačnímu 

znehodnocení nájemného za uplynulý rok. 

V ostatním se ujednání nájemní smlouvy nemění. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

299/9/7/2023 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – služebnosti 

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 5074/3, 5082, 2622/1, 2573/2, 7265, 2578/1, 2601, 2608/2, 

2608/1, 2609/1, 2609/2, 5124, 2614/1, 2622/2, 2625/24 a 2634, vše v k.ú. 

Přerov a pozemku p.č. 465/6, 649/25, 465/3 a 667/2, vše v k.ú. Kozlovice 

u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje umístění stavby s názvem „Přerov, zahrádky pod nemocnicí, obnova kNN“,           

na pozemcích p.č. 5074/3 ostatní plocha, p.č. 5082 ostatní plocha, p.č. 2622/1 ostatní plocha, 

p.č. 2573/2 ostatní plocha, p.č. 7265 ostatní plocha, p.č. 2578/1 ostatní plocha, p.č. 2601 

ostatní plocha, p.č. 2608/2 ostatní plocha, p.č. 2608/1 trvalý travní porost, p.č. 2609/1 trvalý 

travní porost, p.č. 2609/2 ostatní plocha, p.č. 5124 ostatní plocha, p.č. 2614/1 zahrada, p.č. 

2622/2 ostatní plocha, p.č. 2625/24 ostatní plocha a p.č. 2634 lesní pozemek, vše v k.ú. Přerov 

a pozemcích p.č. 465/6 ostatní plocha, p.č. 649/25 ostatní plocha, p.č. 465/3 ostatní plocha       
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a p.č. 667/2 ostatní plocha, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, v rozsahu dle předložené 

dokumentace. 

 

2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 5074/3 ostatní plocha o výměře 187 m2, části pozemku 

p.č. 5082 ostatní plocha o výměře 141,5 m2, části pozemku p.č. 2622/1 ostatní plocha                

o výměře 2,5 m2, části pozemku p.č. 2573/2 ostatní plocha o výměře 12,8 m2, části pozemku 

p.č. 7265 ostatní plocha o výměře 205,7 m2, části pozemku p.č. 2578/1 ostatní plocha               

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

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

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

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

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

2622/2 ostatní plocha o výměře 21,8 m2, části pozemku p.č. 2625/24 ostatní plocha o výměře 

22,5 m2, části pozemku p.č. 2634 lesní pozemek o výměře 19,3 m2, vše v k.ú. Přerov a části 

pozemku p.č. 465/6 ostatní plocha o výměře 29,3 m2, části pozemku p.č. 649/25 ostatní plocha 

o výměře 35,2 m2, části pozemku p.č. 465/3 ostatní plocha o výměře 5,4 m2 a části pozemku 

p.č. 667/2 ostatní plocha o výměře 104,8 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 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 na služebných pozemcích kabelové vedení NN         

a s tím spojené omezení povinného, spočívající v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému    

a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovité věci, za účelem 

zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení 

NN k tíži pozemků p.č. 5074/3, 5082, 2622/1, 2573/2, 7265, 2578/1, 2601, 2608/2, 2608/1, 

2609/1, 2609/2, 5124, 2614/1, 2622/2, 2625/24 a 2634, vše v k.ú. Přerov a p.č. 465/6, 649/25, 

465/3 a 667/2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, v majetku statutárního města Přerova, a to ve 

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

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

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

vydaného Radou města Přerova s účinností od 15.6.2017 a činí u pozemků p.č. 2573/2, 

2578/1, 2601, 2608/2, 2609/2, 2622/1, 2622/2, 2625/24, 5074/3, 5082, 5124 a 7265 v k.ú. 

Přerov 100,- Kč/bm, u pozemků p.č. 2608/1, 2609/1, 2614/1 a 2634 v k.ú. Přerov 68,- Kč/bm 

a u pozemků p.č. 465/3, 465/6, 649/25 a 667/2, v k.ú. Kozlovice u Přerova 40,- Kč/bm, vše 

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

DPH.  

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

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

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

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

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

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

potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene 

– služebnosti včetně ochranného pásma na výše uvedených pozemcích budoucím 

oprávněným. Oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, 

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

o zřízení věcného břemene – služebnosti do katastru nemovitostí. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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300/9/7/2023 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemcích 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  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje umístění stavby „Přerov,SŽ so,DTS,kVN,TR DLUH, HDPE“, číslo stavby           

IV-12-8023352, na pozemcích statutárního města Přerova 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 v rozsahu dle 

předložených situačních výkresů. 

 

2. schvaluje 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, p.č. 6034/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 274 m2, p.č. 

5466/138 orná půda o výměře 18 m2 a p.č. 5535/1 ostatní plocha, ostatní komunikace               

o výměře 548 m2, vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova a uzavření 

nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností ČEZ 

Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 jako 

nájemcem.  

Nájemné bude hrazeno po dobu faktického užívání pozemků a jeho výše bude stanovena         

na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017 a bude činit 49,- Kč/m2/rok, tj. celkem 49.000,- 

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, 

včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení VN k tíži 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 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. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

 

 



30 

 

301/9/7/2023 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

nebytové jednotky č. 190/102  jiný nebytový prostor  v budově bytový 

dům č.p. 190, 191, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 2) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytové jednotky č. 190/102 jiný 

nebytový prostor v budově bytový dům  č.p. 190, 191, příslušné k části obce Přerov I-Město,              

na pozemku p.č. 3157/5  v k.ú. Přerov (Kozlovská 2) o výměře 49,20 m2 do podnájmu pro Amálii 

Makovou, místem podnikání Přerov I-Město, Fügnerova 2413/5, IČ 08394261,  když nájemcem 

nebytové jednotky jsou Jaroslav Hostaša, místem podnikání Brodek u Přerova, Palackého 539,           

IČ 73875473, Jana Klumpnerová, místem podnikání Přerov I-Město, Bayerova 1496/4, IČ 73875465, 

Božena Maková, místem podnikání Přerov I-Město,  Mervartova 68/10, IČ 73875457, Eva Mašíčková, 

místem podnikání Přerov I-Město, tř. 17. listopadu 298/28, IČ 73875490, Marie Maršálková, místem 

podnikání Přerov I-Město, Velká Dlážka 1201/10, IČ 73875589 dle nájemní smlouvy ze dne 

10.10.1990, ve znění dodatků č. 1 až č. 20.  Účelem podnájmu bude využití části jednotky pro 

provozování holičských služeb. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

302/9/7/2023 Bezúplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerov 

do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

darovací smlouvy na movitou věc -  Digitální procesor pro kina Dolby CP950, inv. č. 513-00000922    

v pořizovací hodnotě 178.596,- Kč situovanou v objektu kino Hvězda mezi statutárním městem Přerov 

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

I-Město, nám. T. G. Masaryka 8, IČ 45180512 jako obdarovaným. Ujednáním darovací smlouvy bude 

stanovení výše podpory malého rozsahu (de minimis). 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

303/9/7/2023 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerov situovaných          

v prostoru Kratochvílova 14 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci - inv.             

č. 02-00256 zabezpečovací zařízení, inv. č. 16-02858 plošina pro nájezd vozíčkářů a inv.                     

č.  19-03004 kuchyňská linka situované v prostoru v budově bytový dům č.p. 119, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 21 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 14) mezi 

statutárním městem Přerov jako vypůjčitelem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby 
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města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. TGM 150/8, IČ 45180512 jako půjčitelem. Výpůjčka 

bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 1 měsíc. Účelem výpůjčky bude využití 

movitých věcí pro zajištění provozu pracovišť Magistrátu města Přerova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

304/9/7/2023 Majetkoprávní vypořádaní užívání nemovitých věcí - infrastruktura 

"Za zahradama Penčice" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. uděluje souhlas s umístěním stavby „Infrastruktura pro RD Penčice "Za zahradama" SO 301 

Vodovod, SO 302 Kanalizace splašková a SO 402 Veřejné osvětlení na částech pozemků p.č. 

498, p.č. 499 a p.č. 500 vše v k.ú. Penčice a částech pozemků p.č. 685, p.č. 684/1 oba v k.ú. 

Penčičky v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 499 ostatní plocha o výměře 36 m2 a části pozemku p.č. 

500 ostatní plocha o výměře 1 m2 oba v k.ú. Penčice, za účelem realizace stavby 

„Infrastruktura pro RD Penčice "Za zahradama" SO 301 Vodovod a zřízení věcného břemene 

- služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat 

vodovod a s tím spojené omezení spočívající v povinnosti strpět a umožnit oprávněným a jimi 

pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti za účelem zajišťování 

provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto vodovodu k tíži pozemků 

p.č. 499 a p.č. 500 oba v k.ú. Penčice ve vlastnictví statutárního města Přerova ve prospěch 

pana L.K., pana P.V. a paní M.J. 

a schvaluje nájem části pozemku p.č. 498 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Penčice a části 

pozemku p.č. 684/1 ostatní plocha o výměře 1 m2 a části pozemku p.č. 685 ostatní plocha o 

výměře 16 m2 oba v k.ú. Penčičky za účelem realizace stavby „Infrastruktura pro RD Penčice 

"Za zahradama" SO 302 Kanalizace splašková a zřízení věcného břemene - služebnosti 

odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím 

spojené omezení spočívající v povinnosti strpět a umožnit oprávněným a jimi pověřeným 

třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti za účelem zajišťování provozu, 

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění této kanalizace k tíži pozemku p.č. 498 v 

k.ú. Penčice a pozemků p.č. 685 a p.č. 684/1 oba v k.ú. Penčičky ve vlastnictví statutárního 

města Přerova ve prospěch pana L.K., pana P.V. a paní M.J. 

Nájem se sjednává na dobu určitou, po dobu faktického užívání a počíná dnem protokolárního 

předání pozemků nájemcům a končí dnem protokolárního převzetí pronajímatelem. Výše 

nájemného bude činit 49,- Kč/m2/rok, navýšených o příslušnou sazbu DPH. Věcné břemeno - 

služebnost bude uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu stanovenou na základě 

Vnitřního předpisu č. 12/17 ve výši 40,- Kč/bm - minimálně však 1000,- Kč - která bude 

navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

Nejprve bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemků 

p.č. 499 a p.č. 500 oba v k.ú. Penčice (jako pronajímatelem a budoucím povinným) a panem 

L.K., panem P.V. a paní M.J. (jako nájemci, budoucími oprávněným a budoucími 

spoluvlastníky vodovodu a kanalizace). 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby 

vodovodu a kanalizace, po doložení geometrického plánu potvrzeného příslušným 
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katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti včetně 

ochranného pásma na výše uvedených pozemcích budoucími oprávněnými, nejpozději však do 

5 let od uzavření smlouva o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – služebnosti.  

 

3. schvaluje nájem části pozemku p.č. 498 ostatní plocha o výměře 6 m2, části pozemku p.č. 

499 ostatní plocha o výměře 18 m2 a části pozemku p.č. 500 ostatní plocha o výměře 3 m2 vše 

v k.ú. Penčice za účelem realizace stavby „Infrastruktura pro RD Penčice "Za zahradama" SO 

402 Veřejné osvětlení a uzavření smlouvy o právu provést stavbu a nájemní mezi statutárním 

městem Přerov, vlastníkem pozemků p.č. 498, p.č. 499 a p.č. 500 vše v k.ú. Penčice a panem 

L.K., panem P.V. a paní M.J. (jako nájemci a stavebníky). 

Nájem se sjednává na dobu určitou, po dobu faktického užívání a počíná dnem protokolárního 

předání pozemků nájemcům a končí dnem protokolárního převzetí pronajímatelem. Výše 

nájemného bude činit 49,- Kč/m2/rok, navýšených o příslušnou sazbu DPH.  

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod kabelového vedení 

veřejného osvětlení včetně sloupů (SO 402 Rozvody VO), vybudovaného na částech pozemků 

p.č. 211, p.č. 264/1, p.č. 264/2, p.č. 499 a p.č. 500 vše v k.ú. Penčice ze spoluvlastnictví 

stavebníků pana L.K., pana P.V. a paní M.J. do majetku statutárního města Přerova, za 

dohodnutou kupní cenu 3.000,- Kč. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi panem L.K., panem P.V.          

a paní M.J. (jako budoucími prodávajícími) 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 (SO 402 Rozvody VO) a zaměření skutečného 

provedení stavby, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy.  

 

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

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 
579 878,2 * + 3,0 579 881,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
3631 530 Veřejné osvětlení 0,0 + 3,0 3,0 

 

6. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného               

z věcného břemene zřídit a provozovat veřejné osvětlení a s tím spojené omezení spočívající   

v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění tohoto veřejného osvětlení k tíži pozemku p.č. 264/1 v k.ú. Penčice ve 

spoluvlastnictví pana P.V. k id 1/2 a paní M.J. k id 1/2 a k tíži pozemku p.č. 264/2 v k.ú. 

Penčice ve vlastnictví pana P.V. ve prospěch statutárního města Přerova. Věcné břemeno - 

služebnost bude zřízena bezplatně, na dobu neurčitou. Věcné břemeno – služebnost bude 

zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

– služebnosti mezi panem P.V., jako vlastníkem pozemku p.č. 264/2 a spoluvlastníkem 

pozemku p.č. 264/1 oba v k.ú. Penčice, a paní M.J. jako spoluvlastníkem pozemku p.č. 264/1 

v k.ú. Penčice (jako budoucími povinnými) a statutárním městem Přerov (jako budoucím 

oprávněným a budoucím vlastníkem veřejného osvětlení). 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po uzavření kupní smlouvy 

na převod veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Přerova (dle bodu 4. návrhu 

usnesení) a to do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucích povinných z věcného břemene - 
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služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

oprávněnému z věcného břemene – služebnosti, kdy budoucí povinní z věcného břemene - 

služebnosti doručí geometrický plán s vyznačením rozsahu služebnosti, nejpozději však do 5 

let od uzavření budoucí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.  

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

305/9/7/2023 Smlouva o provozování informačního místa - umístění dynamických 

informačních panelů v jednotce č. 555/5 v budově č.p. 555 příslušné       

k části obce Přerov I -Město, která je součástí pozemku p.č. 193/1          

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o skončení smlouvy o provozování 

informačního místa uzavřené dne 18.6.2014 mezi statutárním městem Přerov (jako zájemcem)              

a společností ADCALL systems, s.r.o., se sídlem Praha 7, Holešovice, Bubenská 225/49,                   

IČ: 29293286  (jako provozovatelem). Smlouva skončí dne 31.3.2023. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

306/9/7/2023 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města    a to z vymezených časů k vjezdu do pěší zóny na ul. 

Wilsonova, Přerov 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova souhlas      

s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na dobu 2 let a to z časů, 

který je určený pro dopravní obsluhu 5 - 11 hod. a 18 - 19 hod., pro žadatele Tran van Duy, 

Wilsonova 215/13, Přerov 750 02, IČ: 87696533, za účelem rozvozu jídla z provozovny na adrese 

Wilsonova 217/7. 

 

Trasa výjimky: ul. Wilsonova, Přerov 

Termín: 2 roky 

RZ: 4M117971 

Tovární značka: HATHBACK, varianta: ŠKODA, nosnost: 1 560 kg 

Provozovatel: DAM THILAN ANH, Wilsonova 215/13, Přerov, Přerov I – Město 750 02 

 

 

VARIANTA II.: 

vyslovuje nesouhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova souhlas    

s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na dobu 2 let a to z časů, 

který je určený pro dopravní obsluhu 5 - 11 hod. a 18 - 19 hod., pro žadatele Tran van Duy, Wilsonova 
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215/13, Přerov 750 02, IČ: 87696533, za účelem rozvozu jídla z provozovny na adrese Wilsonova 

217/7. 

 

Trasa výjimky: ul. Wilsonova, Přerov 

Termín: 2 roky 

RZ: 4M117971 

Tovární značka: HATHBACK, varianta: ŠKODA, nosnost: 1 560 kg 

Provozovatel: DAM THILAN ANH, Wilsonova 215/13, Přerov, Přerov I – Město 750 02 

 

 

Navrhovatel materiálu Ing. Dohnal: 

- Doporučil variantu II. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

307/9/7/2023 Majetkoprávní vypořádání - stavba "Revitalizace prostorů u 

cyklověže, Přerov" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem Přerovem jako 

stavebníkem a společností České dráhy, a.s. se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 

Praha 1 jako vlastníkem pozemků, pro realizaci a umístění stavby „Revitalizace prostorů        

u cyklověže, Přerov“ na pozemcích p.č. 6868/163 ostatní plocha, dráha a p.č. 6868/192 ostatní 

plocha, jiná plocha, oba v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako nájemcem            

a společností České dráhy, a.s. se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1 jako 

pronajímatelem, k části pozemku p.č. 6868/163 ostatní plocha, dráha o výměře 26,73 m2          

a k části pozemku p.č. 6868/192 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 70,12 m2, oba v k.ú. 

Přerov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou po dobu faktického užívání 

pozemků. Výše nájemného je stanovena částkou 49,- Kč/m2/rok, tj. celkem 4.745,65,- Kč/rok. 

Účelem nájmu je provádění stavby "Revitalizace prostorů u cyklověže, Přerov". 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 6868/163 

ostatní plocha, dráha o výměře cca 30 m2 a částí pozemku p.č. 6868/192 ostatní plocha, jiná 

plocha o výměře cca 70 m2 a cca 2 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy, 

a.s. se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1 do vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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308/9/7/2023 Změna umístění „Zelené zastávky MHD“ v Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje návrh změny umístění „Zelené zastávky MHD“ v Přerově z ul. Palackého na ul. 

Svisle 133/13 na pozemku p.č. 5307/100 v k.ú. Přerov, 

 

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zajištění realizace přístřešku „Zelené 

zastávky“ v průběhu roku 2023. 

 

Odpovídá: Bc. Alexandr Salaba 

Termín: 31. 12. 2023 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

309/9/7/2023 Uvolnění části prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 148, 

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

136 v k.ú. Přerov (Městský dům Kratochvílova 1) pro potřeby 

Magistrátu města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ukládá příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby města 

Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. TGM 150/8, IČ 45180512, uvolnit prostor – místnost č. 12     

o výměře 34,86 m2 situovaný ve 3. NP v budově občanské vybavenosti č.p. 148, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov (Městský dům, Kratochvílova 1), pro 

potřeby Magistrátu města Přerova. Účelem je využití prostor pro zajištění provozu pracoviště 

Magistrátu města Přerova. 

Náklady na spotřebované energie budou hrazeny na základě samostatné dohody uzavřené                    

se zřizovatelem. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

Z jednání Rady města Přerova se omluvil Ing. Tomáš Navrátil v 16:05 hodin z důvodu pracovního 

jednání – je přítomno 10 radních. 

 

 

 

 

310/9/7/2023 Uzavření nájemní smlouvy – výběrové řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1) o ploše 77,43 m2, ploše pro nájem 76,39 

m2, v domě č.p. 1866, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 282/1 v k.ú. 

Přerov, Žerotínovo nám. č.o. 44 s paní P.L. za nájemné ve výši 80,- Kč/m2/měsíc (nájem bez 

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

určitou 1 roku s možností prodloužení za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k bytu č. 

2, ul. Denisova 10. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1) o ploše 66,62 m2, ploše pro nájem 62,13 

m2, v domě č.p. 704, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 98 v k.ú. 

Přerov, Komenského č.o. 18 s panem M.N. za nájemné ve výši 154,- Kč/m2/měsíc (nájem bez 

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

určitou 1 roku s možností prodloužení za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k bytu č. 

8, Jižní čtvrť II/7. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

3. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1) o ploše 77,43 m2, ploše pro nájem 76,39 

m2, v domě č.p. 1866, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 282/1 v k.ú. 

Přerov, Žerotínovo nám. č.o. 44 s paní D.Č.  

 

4. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1) o ploše 77,43 m2, ploše pro nájem 76,39 

m2, v domě č.p. 1866, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 282/1 v k.ú. 

Přerov, Žerotínovo nám. č.o. 44 s panem I.G. 

 

5. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1) o ploše 77,43 m2, ploše pro nájem 76,39 

m2, v domě č.p. 1866, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 282/1 v k.ú. 

Přerov, Žerotínovo nám. č.o. 44 s panem Bc. R.W. 

 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1) o ploše 66,62 m2, ploše pro nájem 62,13 

m2, v domě č.p. 704, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 98 v k.ú. 

Přerov, Komenského č.o. 18 s paní A.M. 

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1) o ploše 66,62 m2, ploše pro nájem 62,13 

m2, v domě č.p. 704, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 98 v k.ú. 

Přerov, Komenského č.o. 18 s panem M.P. 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1) o ploše 66,62 m2, ploše pro nájem 62,13 

m2, v domě č.p. 704, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 98 v k.ú. 

Přerov, Komenského č.o. 18 s paní M.T. 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1) o ploše 66,62 m2, ploše pro nájem 62,13 

m2, v domě č.p. 704, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 98 v k.ú. 

Přerov, Komenského č.o. 18 s paní P.L. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1) o ploše 66,62 m2, ploše pro nájem 62,13 

m2, v domě č.p. 704, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 98 v k.ú. 

Přerov, Komenského č.o. 18 s paní N.N. 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1) o ploše 66,62 m2, ploše pro nájem 62,13 

m2, v domě č.p. 704, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 98 v k.ú. 

Přerov, Komenského č.o. 18 s panem M.Ch.  

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1) o ploše 66,62 m2, ploše pro nájem 62,13 

m2, v domě č.p. 704, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 98 v k.ú. 

Přerov, Komenského č.o. 18 s panem L.K.  
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13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1) o ploše 66,62 m2, ploše pro nájem 62,13 

m2, v domě č.p. 704, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 98 v k.ú. 

Přerov, Komenského č.o. 18 s paní M.D. 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1) o ploše 66,62 m2, ploše pro nájem 62,13 

m2, v domě č.p. 704, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 98 v k.ú. 

Přerov, Komenského č.o. 18 s panem F.P. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Navrátil). 

 

 

 

 

311/9/7/2023 Uzavření nájemní smlouvy – výměna střešního pláště Sokolovská 2,4 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1) o ploše        

56,92 m2, ploše pro nájem 55,04 m2, v domě č.p. 2601, příslušném k části obce Přerov I-Město,        

na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť II č.o. 2 s P.P. za nájemné ve výši 70,-- Kč/m2/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů a služeb spojených s užíváním bytu) na dobu určitou 1 roku             

s možností prodloužení za podmínky ukončení nájmu bytu č. 48, Sokolovská 2564/2. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Navrátil). 

 

 

 

 

8. DOTAČNÍ PROGRAM C NA PODPORU VRCHOLOVÉHO A 

VÝKONNOSTNÍHO SPORTU DOSPĚLÝCH PRO ROK 2023 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, uvolněný radní. 

 

312/9/8/2023 Dotační program C statutárního města Přerova pro rok 2023 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 vrcholového a 

výkonnostního sportu dospělých pro rok 2023 ve výši 3 800 000 Kč. 
 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačního programu jsou 

přílohou této důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorových smluv Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2023. 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit uvolněného radního Michala Záchu      

k jednání o uzavření právních jednání dle bodu 1 usnesení v oblasti vrcholového                       

a výkonnostního sportu, k jejich uzavření a podpisu, 

 

3. 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. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Navrátil). 

 

 

 

 

9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

313/9/9/2023 Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřízených 

statutárním městem Přerov před uplynutím šestiletého období na 

vedoucím pracovním místě  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ukládá uvolněnému radnímu Michalovi Záchovi, vedoucí odboru 

sociálních věcí a školství Mgr. Romaně Pospíšilové a vedoucímu oddělení školství a mládeže         

Mgr. Petru Hrbkovi, provést hodnocení práce níže uvedených ředitelů příspěvkových organizací          

v souladu s vnitřním předpisem č. 8/2019 Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení 

zřízených statutárním městem Přerov před uplynutím šestiletého období na vedoucím pracovním 

místě: 

 

 pana Mgr. Michala Pospíšila, ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4, 

 paní Bc. Michaely Gálíčkové, ředitelky Mateřské školy Přerov, U tenisu 2, 

 paní Marie Hálové, ředitelky Mateřské školy Píšťalka, Přerov, Máchova 8, 

 paní Bc. Marie Netočné, ředitelky Mateřské školy Přerov, Komenského 25, 

 paní Zdeňky Studené, ředitelky Mateřské školy Přerov, Lešetínská 5, 

 paní Mgr. Michaely Hučínové, ředitelky Mateřské školy Radost, Přerov, Kozlovská 44, 

 paní Bc. Hany Ondrášové, ředitelky Zřízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30.    

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Navrátil). 

 

 

 

 

314/9/9/2023 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru              

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                       

a nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy Přerov, Trávník 27, příspěvkové organizace zřízené 
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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 (Ing. Navrátil). 

 

 

 

 

315/9/9/2023 Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 – podání žádosti o nadační 

příspěvek Oranžové hřiště 2023  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s podáním žádosti Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2 o nadační příspěvek               

z Nadace ČEZ – Oranžové hřiště 2023 na projekt „Oranžové hřiště MŠ Jasínkova“                   

a potvrzuje, že škola je oprávněna přijmout majetek pořízený z nadačního příspěvku do svého 

vlastnictví, 

 

2. pověřuje uvolněného radního Michala Záchu podpisem souhlasu zřizovatele školy                 

se zapojením do projektu dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Navrátil). 

 

 

 

 

10.  SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek 

primátora 

 

316/9/10/2023 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

29,33 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném    

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 481,482, v k. ú. Přerov, Tyršova č. o. 68 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní V.K., za nájemné ve výši 1 208,- Kč/měsíc 

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

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

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

složení jistoty nájemcem ve smyslu ust. § 2254 občanského zákoníku ve výši 3 000,- Kč s tím, 

že jistota je splatná nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.  

 

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

52,97 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném     
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k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s manželi O.P. a J.P., za nájemné ve výši 2 181,-

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

předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného 

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

podmínky složení jistoty nájemci ve smyslu ust. § 2254 občanského zákoníku ve výši 4 000,- 

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

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení zvlášť upraveném pro 

bydlení zdravotně postižených osob (1+1), o ploše 57,45 m2, č.p. 2534, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/10 v k. ú. Přerov, Jižní Čtvrť II č. o. 13 

(včetně zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s nezl. S.P. zastoupenou matkou A.P.            

za nájemné ve výši 2 333,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno 

o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou 6 měsíců s možností 

prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní 

smlouva bude uzavřena za podmínky složení jistoty nájemcem ve smyslu ust. § 2254 

občanského zákoníku ve výši 6 000,- Kč s tím, že jistota je splatná nejpozději při podpisu 

nájemní smlouvy. Další podmínkou uzavření nájemní smlouvy k předmětnému bytu je vrácení 

aktuálně užívaného obecního bytu.  

 

4. ruší usnesení č. 198/6/9/2022 (bod 1. paní S.Š.) schválené na 6. schůzi Rady města Přerova 

konané dne 19. 12. 2022.  

 

 

Hlasování: 8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Mazochová, pan Zácha), 1 omluven (Ing. Navrátil). 

 

 

 

 

317/9/10/2023 Program prevence kriminality 2023 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje tři projekty z oblasti prevence kriminality, a sice: 

1. Přerov – asistent prevence kriminality - 2023 

2. Přerov - rozšíření MKDS - 2023 

3. Přerov - domovník - preventista – 2023. 

 

Strukturované popisy jednotlivých projektů jsou přílohou důvodové zprávy a tvoří nedílnou 

součást žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci 

Programu prevence kriminality na místní úrovni 2023 dle zásad Ministerstva vnitra ČR. 

Realizace projektu „Přerov - domovník - preventista - 2023“ proběhne v případě schválení       

a přidělení dotace od Ministerstva vnitra ČR. 

 

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

o projekty uvedené v bodě 1. tohoto usnesení včetně povinných a nepovinných příloh dle 

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

prevence kriminality na místní úrovni 2023 Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím webového 

formuláře ve webové aplikaci RISPF - webový portál žádosti. 
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3. pověřuje manažera prevence kriminality vygenerované a podepsané žádosti statutárním 

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

do datové schránky Ministerstva vnitra ČR. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Mazochová, pan Zácha), 1 omluven (Ing. Navrátil). 

 

 

 

 

318/9/10/2023 Dotační program B - SNADNO, z.s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a subjektem 

SNADNO, z.s. Přerov, IČ 22743812, se sídlem U Výstaviště 523/1, 750 02 Přerov, jako 

příjemcem dotace, na realizaci projektu „Úhrada pronájmu objektu za účelem rekondičního 

pobytu“ v roce 2023. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2023. 

 

2. pověřuje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

  Dotační program B 453,5 - 10,0 443,5 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 

skupinám obyvatelstva 

5,0 * + 10,0 15,0 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 

 

 

Hlasování: 8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Mazochová, pan Zácha), 1 omluven (Ing. Navrátil). 

 

 

 

 

319/9/10/2023 Dotační program B - podpora sportovce v paralympijském sportu 

boccia v roce 2023 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a panem V.H., jako 

příjemcem dotace, na realizaci projektu „Individuální podpora V.H. v paralympijském sportu 

boccia v roce 2023“. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2023.  
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2. pověřuje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

  Dotační program B 458,5 - 5,0 453,5 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

0,0 + 5,0 5,0 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (pan Zácha), 1 omluven (Ing. Navrátil). 

 

 

 

 

11. RŮZNÉ 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Ing. Petr Vrána, primátor. 

 

320/9/11/2023 Prominutí pohledávky  

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA  I.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit částečné prominutí pohledávky ve výši           

47 000,-- Kč a příslušenství ve výši 521,51 Kč (odpovídající zákonným úrokům z prodlení ke dni 

27.02.2023) z celkové výše smluvní pokuty 97 000,-- Kč za nedodržení termínu plnění předmětu 

Kupní smlouvy č. SML/1670/2021 za firmou Auto Vinkler, s. r. o. se sídlem Hradišťská 2454, 397 01 

Písek, IČ: 28083831, DIČ: CZ28083831. 

 

 

VARIANTA II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí pohledávky ve výši 97 000,-- Kč         

a příslušenství ve výši 1 076,30 Kč (odpovídající zákonným úrokům z prodlení ke dni 27.02.2023) 

týkající se smluvní pokuty za nedodržení termínu plnění předmětu Kupní smlouvy č. SML/1670/2021 

za firmou Auto Vinkler, s. r. o. se sídlem Hradišťská 2454, 397 01 Písek, IČ: 28083831, DIČ: 

CZ28083831. 

 

 

Navrhovatel materiálu Ing. Vrána: 

- Doporučil variantu I. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 9 pro, 1 nepřítomen (pan Zácha), 1 omluven (Ing. Navrátil). 
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321/9/11/2023 Vnitřní předpis č. .../2023, kterým se mění Vnitřní předpis č. 1/2015 

Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,             

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .../2023, kterým se mění Vnitřní předpis 

č. 1/2015 Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu         

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Navrátil). 

 

 

 

 

322/9/11/2023 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

Přerov, jako dárcem a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje,          

se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc, IČ 70885940, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je 

finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro účely požární ochrany. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Navrátil). 

 

 

 

 

323/9/11/2023 Použití znaku města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku města Přerova pro akci „Spolu proti 

melanomu“. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Navrátil). 

 

 

 

 

324/9/11/2023 Žádost o zapojení města do kampaně "Vlajka pro Tibet". 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

schvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro Tibet“ a ukládá odboru vnitřní správy dne 

10. března 2023 vyvěsit na budově radnice tibetskou vlajku. 

Odpovídá: Mgr. P. Karola 
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Termín: 10.03.2023 

 

VARIANTA II.: 

neschvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro Tibet“. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Kouba: 

- Navrhl hlasovat o variantě I. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 9 pro, 1 se zdržela (Ing.  Mazochová), 1 omluven (Ing. Navrátil). 

 

 

 

 

325/9/11/2023 Delegování zástupců statutárního města Přerova do orgánů společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova navrhnout podle       

§ 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

do orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, 

750 02 Přerov, IČ: 47674521: 

 

 do funkce předsedy představenstva Michala Záchu, DiS.,  

 do funkce člena představenstva Mgr. Michala Stoupu,  

 do funkce členky představenstva Ing. Hanu Mazochovou,  

 do funkce členky představenstva Ing. Alici Kutálkovou,  

 do dozorčí rady Igora Kraicze,  

 do dozorčí rady Jana Jüttnera,  

 

 

Navrhovatel materiálu primátor Ing. Vrána:  

- Upravil usnesení: vyškrtnout “do funkce předsedy”,  “do funkce člena”. 

 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Navrátil). 

 

 

 

12. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

Bez informací. 
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13. ZÁVĚR 

Primátor Ing. Petr Vrána ukončil 9. schůzi Rady města Přerova dne 13. února 2023 v 17.00 hodin. 

V Přerově dne 13. února 2023 

 

 

Ing. Petr Vrána 

 primátor statutárního města Přerova                

Michal Zácha 

uvolněný člen Rady města Přerova             

 


