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ZÁPIS 

11. schůze Rady města Přerova konané dne 6. března 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 3 primátor 

4.2 Komerční banka, a. s. - uzavření Dodatku ke smlouvě o přímém 
bankovnictví 

primátor 

4.3 Žádost o poskytnutí individuální dotace – podpory de minimis pro 
Pekárnu Racek, s.r.o. 

primátor 

4.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu oslav 500. 
výročí narození Jana Blahoslava, 90. výročí otevření školní budovy 
dnešního Gymnázia Jana Blahoslava a 30. výročí založení 
Gymnázia Jana Blahoslava 

primátor 

4.5 Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru 
Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární 
stanici Přerov  

primátor 

4.6 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu Benefičního 
Galavečera v kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou 

primátor 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Blažkův dům - inovační centrum (elektrotechnická 
dílna)“ – zrušení výběrového řízení a zahájení nového výběrového 
řízení 

primátor a 
JUDr. Lichnovský 

6.2 Veřejná zakázka „Výměna výloh, dveří a oken, včetně prací 
souvisejících, u nebytových prostor pasáže v bytovém domě 
Kratochvílova 119/14 v Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení výběrového řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

JUDr. Lichnovský 

6.3 Veřejná zakázka „PA Kopaniny, oprava bazénové vany“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

JUDr. Lichnovský 

6.4 Veřejná zakázka (koncese) malého rozsahu „Bikesharing System 
(sdílená jízdní kola)“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
řízení na koncesi malého rozsahu, jmenování členů komise pro 
otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

JUDr. Lichnovský 
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6.5 Veřejná zakázka „Přechod pro chodce, veřejné osvětlení a 
zastávka, Henčlov“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

JUDr. Lichnovský 

6.6 Kompenzace Dluhonice - IV. etapa JUDr. Lichnovský 

6.7 Předložení projektových záměrů do programových rámců ITI 
Olomoucké aglomerace 

JUDr. Lichnovský 

6.8 Odstoupení od Smlouvy č. 1200600045 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí České republiky - Hospodaření 
se srážkovou vodou v budovách základních škol v Přerově 

JUDr. Lichnovský 

6.9 Rekonstrukce objektu Kratochvílova 14 – stěhování pracoviště TGM 
16, část stavební, část elektro silnoproud, slaboproud (konektivita) 

JUDr. Lichnovský 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci    
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 147 v k.ú. 
Penčice 

Ing. Dohnal 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 746/3     
a p.č. 746/4 oba v k.ú. Žeravice 

Ing. Dohnal 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. st. 1021         
a částí pozemku p.č. 238/9 oba v k.ú. Předmostí 

Ing. Dohnal 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. st. 117, 
p.č. st. 118, p.č. st. 263, p.č. st. 264, p.č. st 265, p.č. st. 266, p.č. st. 
267, p.č. 205/13, p.č. 205/15 a p.č. 205/23 vše v k.ú. Vinary u 
Přerova 

Ing. Dohnal 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci    
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 18 v k.ú. 
Penčice 

Ing. Dohnal 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci    
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 277 v k.ú. 
Čekyně 

Ing. Dohnal 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 88       
v k.ú. Žeravice, na základě využití předkupního práva podle ust.       
§ 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) 

Ing. Dohnal 

7.3.1 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 7219/1 v k.ú. Přerov a zřízení věcného 
práva 

Ing. Dohnal 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  
nebytové jednotky č. 555/1 jiný nebytový prostor v budově 
administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov  a části pozemku p.č. 194 v k.ú. 
Přerov (nám. TGM 16) 

Ing. Dohnal 

7.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
pozemku p.č. 4808/2, jehož součástí je budova občanské 
vybavenosti č.p. 3160, příslušná k části obce Přerov I-Město, části 
prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 3161, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4808/1 a části 
pozemku p.č. 4811/3 vše v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 
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7.6.1 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí 
statutárním městem Přerovem - pozemku p.č. 2242, jehož součástí 
je stavba s číslem popisným 2180 (víceúčelová stavba), pozemku 
p.č. 2265/1, jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž) a pozemků 
p.č. 2265/3 a p.č. 4988/5, vše v k.ú. Přerov (objekt bývalé HZS       
na ulici Šířava) 

Ing. Dohnal 

7.6.2 Výpůjčka části obvodové stěny budovy - objektu bydlení č.p. 150, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 137 v k.ú. Přerov (nám. TGM 8) 

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. 4394/1, 4394/63, 4394/67 a 5104/6, vše      
v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.12.1 Převod id. ⅔ pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov do vlastnictví 
statutárního města Přerova - stanovení maximální výše podání         
v dražbě 

Ing. Dohnal 

7.12.2 Převod id. 1/18 pozemků p.č. 5307/349, p.č. 5307/351, p.č. 
5307/352, p.č. 5307/353, p.č. 5307/354, p.č. 5307/355 a p.č. 
5307/360, vše v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerov 
- stanovení maximální výše podání v dražbě 

Ing. Dohnal 

7.12.3 Uzavření smlouvy o pořádání pravidelných farmářských trhů             
a městských jarmarků   

primátor 

8. Školské záležitosti  

8.1 Souhlas zřizovatele se zapojením Mateřské školy Přerov, 
Kouřílkova 2 do výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ z operačního programu 
Jan Amos Komenský   

p. Zácha 

8.2 Městská knihovna v Přerově - nabídka trvale nepotřebného majetku p. Zácha 

8.3 KAPPA-HELP, z.s. – záměr rekonstrukce přístavby ZŠ Boženy 
Němcové - materiál na stůl 

p. Zácha 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Obec přátelská rodině a seniorům 2023 JUDr. Lichnovský 

10. Různé   

10.1 Dodatek č.2 ke smlouvě o dodávce a implementaci informačního 
systému spisové služby 

primátor 

10.2 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dodání a implementaci 
software a poskytnutí licence k software, č. smlouvy objednatele 
SML/1691/2022, na realizaci veřejné zakázky „Náhrada 
informačního systému Sociální agenda“ 

primátor 

10.3 Nařízení č. .../2023, kterým se mění Nařízení č. 5/2022, kterým se 
vydává tržní řád 

primátor 

10.4 Podněty a připomínky z 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova – 
materiál na stůl 

primátor 

10.5 Odpověď na petici obyvatel ulice Kojetínská – materiál na stůl primátor 

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

primátor 

12. 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. Tomáš 

Navrátil, Michal Zácha 

 

 

 

Omluveni:  Ing. Petr Měřínský 

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

 

Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

 

 

 

Dále přítomni:  Ing. Daniela Novotná  -  vedoucí KP 

   Bc. Lenka Chalupová  -  tisková mluvčí 

Ing. Jitka Kočicová - vedoucí Odboru evid. správ.služeb a  ObŽÚ 

  

 

 

Zapisovatelka:  Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ    

 

Jednání 11. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Vrána dne 6. března 2023 ve 14.00 

hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na náměstí T. G. Masaryka v Přerově za přítomnosti 9 

členů rady. 

 

Omluveni:  Ing. Petr Měřínský 

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

 

 

Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

 

 

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

 

Primátor Ing. Petr Vrána: 

 PROGRAM: 

NOVÉ předlohy: 

 8.3    -   KAPPA-HELP, z.s. – záměr rekonstrukce přístavby ZŠ Boženy Němcové   

 10.4 -   Podněty a připomínky z 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova  

 10.5 -  Odpověď na petici obyvatel ulice Kojetínská 

 

Hlasování o programu: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 OVĚŘOVATEL – navrhl náměstka primátora Ing. Miloslava Dohnala. 

 

Hlasování o ověřovateli: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

330/11/2/2023 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 11. schůze Rady města 

Přerova konané dne 6. března 2023 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 11. schůze Rady města Přerova konané dne 6. března 2023, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Ing. Miloslava Dohnala ověřovatelem usnesení a zápisu         

11. schůze Rady města Přerova. 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

Nejsou předlohy. 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

331/11/4/2023 Rozpočtové opatření č. 3 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1), 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazného 

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

332/11/4/2023 Komerční banka, a. s. - uzavření Dodatku ke smlouvě o přímém 

bankovnictví 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o přímém bankovnictví 

mezi statutárním městem Přerov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1, 

PSČ 114 07, IČ 45317054, dle přílohy materiálu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

333/11/4/2023 Žádost o poskytnutí individuální dotace – podpory de minimis pro 

Pekárnu Racek, s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

dotace - podpory de minimis ve výši 168 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace - podpory de minimis na rok 2023 mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Pekárna 

Racek, s. r. o. se sídlem gen. Štefánika 185/38, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 62582178             

na pokrytí části mzdových nákladů prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice. 

Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle návrhu uvedeného v příloze tohoto materiálu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

334/11/4/2023 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu oslav 500. výročí 

narození Jana Blahoslava, 90. výročí otevření školní budovy dnešního 

Gymnázia Jana Blahoslava a 30. výročí založení Gymnázia Jana 

Blahoslava 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Gymnázium Jana Blahoslava a Střední 
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pedagogická škola, Přerov, se sídlem Přerov, Denisova 2390/3, 750 02 Přerov I – Město,     

IČ: 61985759, na podporu oslav 500. výročí narození Jana Blahoslava, 90. výročí otevření 

školní budovy dnešního Gymnázia Jana Blahoslava a 30. výročí založení Gymnázia Jana 

Blahoslava. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2023. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

595 665,9 *  + 50,0 595 715,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 50,0 50,0 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 35 736,1 * + 50,0 35 786,1 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

335/11/4/2023 Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru 

Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici 

Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí daru ve výši 250 000  Kč     

a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Česká republika 

- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 

Olomouc, IČ:70885940, na vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov. Darovací 

smlouva bude uzavřena dle návrhu uvedeného v příloze tohoto materiálu. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

595 715,9 *  + 250,0 595 965,9 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

5511 110  Požární ochrana - profesionální část 0,0 + 250,0 250,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 35 786,1 * + 250,0 36 036,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

 

V diskusi zaznělo, že žádost se týká finančního příspěvku na vybavení jednotky na centrální požární 

stanici Přerov. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje bude v roce 2023 pořizovat pro centrální 

požární stanici Přerov velkoobjemovou mobilní požární nádrž s objemem 50 000 litrů. Jedná se            

o záchranářský prostředek, který zvýší akceschopnost jednotky stanice Přerov zejména při řešení 

rozsáhlých požárů, a to jak přírodních, tak v průmyslu, dále pak při řešení událostí spojených se 

suchem.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

336/11/4/2023 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu Benefičního 

Galavečera v kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou 

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 

dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Jitka Bláhová, se sídlem Pod Pekařkou 

1186/15, Praha 4 - Podolí, 140 00 Praha, IČ: 14787725, na podporu konání Benefičního 

Galavečera v kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Veřejnoprávní smlouva    

o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2023. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

595 660,9 *  + 5,0 595 665,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3392 110  Zájmová činnost v kultuře 0,0 + 5,0 5,0 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 35 731,1 + 5,0 35 736,1 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Nejsou předlohy. 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

337/11/6/2023 Veřejná zakázka „Blažkův dům - inovační centrum (elektrotechnická 

dílna)“ – zrušení výběrového řízení a zahájení nového výběrového 

řízení 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, navrhovatelé Ing. Petr Vrána, primátor a JUDr. 

Vladimír Lichnovský, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Blažkův dům - 

inovační centrum (elektrotechnická dílna)“ z důvodu, že v rámci lhůty pro podání nabídek      

ve výběrovém řízení zadavatel neobdržel žádnou nabídku, 

 

2. schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 

„Blažkův dům - inovační centrum (elektrotechnická dílna)“, dle důvodové zprávy a příloh č. 1 

- 2, 

 

3. schvaluje zahájení nového výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu                 

na dodávky s názvem „Blažkův dům - inovační centrum (elektrotechnická dílna)“, postupem 

dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy. 

 

K podpisům dokumentace veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 zákona         

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu je zmocněn Ing. Petr Vrána, primátor. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 
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338/11/6/2023 Veřejná zakázka „Výměna výloh, dveří a oken, včetně prací 

souvisejících, u nebytových prostor pasáže v bytovém domě 

Kratochvílova 119/14 v Přerově“ - schválení zadávacích podmínek         

a zahájení výběrového řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Výměna výloh, dveří a oken, včetně prací souvisejících, u nebytových prostor pasáže             

v bytovém domě Kratochvílova 119/14 v Přerově“ dle příloh č. 1 a 2,  

 

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

„Výměna výloh, dveří a oken, včetně prací souvisejících, u nebytových prostor pasáže             

v bytovém domě Kratochvílova 119/14 v Přerově“, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 

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

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

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

 

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

  
P. č. Obchodní společnost/podnikatel, sídlo IČ 
1. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov 
49689053 

2. ZJS - Realizace staveb s.r.o., Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov 
28611942 

3. LIKOSTAV spol. s r.o., Žerotínovo nám. 163/12, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 27834280 
4. PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 27769585 
5. ALBO okna - dveře s.r.o., č.p. 191, 751 22 Osek nad Bečvou 28569831 
6. TRUHLÁŘSTVÍ ŠEZRO s.r.o., Grygov, V Podlesí 396, PSČ 78373 29387663 
7. Petr Sedláček, Tučapy 109, 769 01, Holešov 12301698 
8. PKS okna a.s., Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 65276507 

 

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

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

ve složení: 

  
Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
*** *** *** *** 
*** *** *** *** 
*** *** *** *** 

  
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** *** *** *** 

 

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

k veřejné zakázce, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, 

oznámení o výběru dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  
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6. pověřuje náměstka primátora Ing. Miloslava Dohnala k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

339/11/6/2023 Veřejná zakázka „PA Kopaniny, oprava bazénové vany“ – rozhodnutí 

o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem 

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 závěry a doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek podlimitní 

veřejné zakázky „PA Kopaniny, oprava bazénové vany“, zadávané v souladu s ustanovením    

§ 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) 

v zadávacím řízení, v souladu s § 26 zákona, v podlimitním režimu podle části třetí zákona      

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 3 písm. a) a § 52 písm. a), postupem 

podle § 53 a souvisejících částí zákona, 

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „PA Kopaniny, 

oprava bazénové vany“, je jediný účastník zadávacího řízení společnost PSS Přerovská 

stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 27769585, 

jehož nabídka respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

a společností PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, Přerov I-Město,       

750 02 Přerov, IČ: 27769585, jako zhotovitelem, veřejné zakázky „PA Kopaniny, oprava 

bazénové vany“. 

               

Cena za plnění bude činit: 18 736 944,65 Kč bez DPH, tj. 22 671 703,03 Kč včetně 21 % 

DPH. 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem          

a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřeného náměstka JUDr. Vladimíra 

Lichnovského, na základě jeho pověření usnesením 6. schůze Rady města Přerova č. usnesení 

179/6/6/2022 ze dne 19. 12. 2022. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 
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340/11/6/2023 Veřejná zakázka (koncese) malého rozsahu „Bikesharing System 

(sdílená jízdní kola)“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

řízení na koncesi malého rozsahu, jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

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

primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce (koncesi) malého rozsahu na služby 

„Bikesharing System (sdílená jízdní kola)“ dle příloh č. 1 - 2,  

 

2. schvaluje zahájení řízení na koncesi malého rozsahu na služby „Bikesharing System (sdílená 

jízdní kola)“, postupem dle ustanovení § 178 zákona a v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,  

 

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

  
P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 

 

4. ustanovuje komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení 

nabídek ve složení: 

  
p.č. Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** *** *** *** 

 

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

k veřejné zakázce (koncesi), zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, 

oznámení o výběru dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

6. pověřuje náměstka primátora Ing. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu.  

 

 

Diskuse: 

Ing. Navrátil: 

- Navrhl úpravu přílohy č. 3 Smlouvy: základní podmínky servisu – kontrolu a udržování 

čistoty a pořádku – je uvedeno 1 x týdně, ale změnit na 1 x denně. 

 

 

Hlasování o materiálu včetně úpravy přílohy č. 3: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, 

Ph.D.). 
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341/11/6/2023 Veřejná zakázka „Přechod pro chodce, veřejné osvětlení a zastávka, 

Henčlov“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 

řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Přechod pro chodce, veřejné osvětlení a zastávka, Henčlov“ dle příloh č. 1 a 2,  

 

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

„Přechod pro chodce, veřejné osvětlení a zastávka, Henčlov“, v souladu s ustanovením § 31 

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

Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem 

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

 

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

  
P. č. Obchodní společnost/podnikatel, 

sídlo 
IČ 

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

 

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

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

ve složení: 

  
Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
*** *** *** *** 
*** *** *** *** 
*** *** *** *** 
*** *** *** *** 
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** *** *** *** 

 

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

k veřejné zakázce, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, 

oznámení o výběru dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

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

jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem,          

k jeho uzavření a jeho podpisu.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 
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342/11/6/2023 Kompenzace Dluhonice - IV. etapa 

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 IV. etapě kompenzací Dluhonicím, dle důvodové zprávy, 

 

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic k podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu 

Olomouckého kraje v oblasti dopravy a silničního hospodářství na projekt Kompenzace 

Dluhonice - IV. etapa, dle důvodové zprávy, 

 

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

právních jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

343/11/6/2023 Předložení projektových záměrů do programových rámců ITI 

Olomoucké aglomerace 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit projektové záměry pro zařazení                  

do programových rámců ITI Olomoucké aglomerace v rámci vyhlášených výzev nositele 

integrované územní strategie a následné podání žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního 

operačního programu na projekty: 

1. Úpravy části kina Hvězda na městskou knihovnu 

2. Cyklostezka Šířava - R.Stokláskové 

3. Cyklostezka podél sil. I/47 Přerov - Lýsky - 4. etapa 

4. Okružní křižovatka Pod Valy-Kozlovská-Šrobárova 

5. Okružní křižovatka ul. Ztracená- 9.května - U Hřbitova - Bří Hovůrkových 

 

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

právních jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektů. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 
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344/11/6/2023 Odstoupení od Smlouvy č. 1200600045 o poskytnutí podpory                

ze Státního fondu životního prostředí České republiky - Hospodaření 

se srážkovou vodou v budovách základních škol v Přerově 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje odstoupení od Smlouvy č. 1200600045 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci "Hospodaření se srážkovou 

vodou v budovách základních škol v Přerově". 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

345/11/6/2023 Rekonstrukce objektu Kratochvílova 14 – stěhování pracoviště TGM 

16, část stavební, část elektro silnoproud, slaboproud (konektivita) 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. stanovuje výjimku z Vnitřního přepisu č. 16/2016 Zásady postupu při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov na přímé uzavření smlouvy o dílo mezi 

společností ZJS – realizace staveb s.r.o., IČ 286 11 942, DIČ CZ28611942, Kratochvílova 41, 

Přerov, 750 02 a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavební části investiční akce: „Rekonstrukce 

objektu Kratochvílova 14 – stěhování pracoviště TGM 16 “ mezi zhotovitelem ZJS – realizace 

staveb s.r.o., IČ 28611942, DIČ CZ28611942, Kratochvílova 41, Přerov, 750 02 a Statutárním 

městem Přerovem, IČ 00301825, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov jako stavebníkem, ve znění 

dle příloh, za podmínky schváleného finančního krytí 

 

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

jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem stavební části a investorem      

za nabídkovou cenu 3 972 470,92 Kč bez DPH, tj. 4 568 341,56 Kč vč. DPH 

 

4. stanovuje výjimku z Vnitřního přepisu č. 16/2016 Zásady postupu při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov na přímé uzavření smlouvy o dílo mezi 

společností EMOS spol. s r.o., IČ 19014104, DIČ CZ19014104, Lipnická 2844, 750 02 Přerov 

a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 

 

5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci části elektro - silnoproud k investiční akce: 

„Rekonstrukce objektu Kratochvílova 14 – stěhování pracoviště TGM 16 “ mezi zhotovitelem 

EMOS spol. s r.o., IČ 19014104, DIČ CZ19014104, Lipnická 2844, 750 02 Přerov                   

a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov jako 

dodavatelem, ve znění dle přílohy, za podmínky schváleného finančního krytí 

 



 

16 

 

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

jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem stavební části a investorem     

za nabídkovou cenu 1 338 729,05 Kč bez DPH, tj. 1 539 538,41 vč. DPH. 

 

7. stanovuje výjimku z Vnitřního přepisu č. 16/2016 Zásady postupu při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov na přímé uzavření smlouvy o dílo mezi 

společností EMOS spol. s r.o., IČ 19014104, DIČ CZ19014104, Lipnická 2844, 750 02 Přerov 

a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 

 

8. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci části konektivita k investiční akci: 

„Rekonstrukce objektu Kratochvílova 14 – stěhování pracoviště TGM 16 “ mezi zhotovitelem 

EMOS spol. s r.o., IČ 19014104, DIČ CZ19014104, Lipnická 2844, 750 02 Přerov                   

a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov jako 

dodavatelem, ve znění dle přílohy, za podmínky schváleného finančního krytí 

 

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

jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem části konektivita a investorem 

za nabídkovou cenu 897 616 Kč bez DPH, tj. 1 032 258 Kč vč. DPH 

 

10. schvaluje následující úpravu rozpočtu 

 

PAR ORJ Výdaje (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

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

 – Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém  

 bydlení) 

8 472,0 - 990,0 7 482,0 

6171 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210758 

 – Rekonstrukce objektu Kratochvílova 14 

 - stěhování pracoviště TGM 16) 

7 750,0 + 990,0 8 740,0 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

346/11/7/2023 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 147 v k.ú. 

Penčice 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 147 zahrada 

o výměře cca 2073 m2 v k.ú. Penčice (část „B“) žadateli 1. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 147 zahrada 

o výměře cca 490 m2 v k.ú. Penčice (část „A“) žadateli 2. 
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Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

347/11/7/2023 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    

z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 746/3 a p.č. 

746/4 oba v k.ú. Žeravice 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 746/3 zahrada o výměře cca 180 m2 a části pozemku p.č. 746/4 ostatní plocha výměře 

cca 120 m2 oba v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

348/11/7/2023 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. st. 1021 a částí 

pozemku p.č. 238/9 oba v k.ú. Předmostí 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. st. 1021 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 35 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova         

do podílového spoluvlastnictví žadatelů 1. a 2. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku části pozemku p.č. 

238/9 zahrada o výměře cca 20 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova      

do podílového spoluvlastnictví žadatelů 1. a 2. 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 238/9 

zahrada o výměře cca 740 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova               

do vlastnictví žadatele 2. 

 

4. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 238/9 

zahrada o výměře cca 440 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova               

do vlastnictví žadatelů 1. 

 

5. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 238/9 zahrada              

o výměře cca 740 m2 v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova žadateli 2. 

 

6. schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku p.č. 238/9 zahrada                

o výměře cca 440 m2 v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova žadatelům 1. 
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Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

349/11/7/2023 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. st. 117, 

p.č. st. 118, p.č. st. 263, p.č. st. 264, p.č. st 265, p.č. st. 266, p.č. st. 267, 

p.č. 205/13, p.č. 205/15 a p.č. 205/23 vše v k.ú. Vinary u Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. st. 117 zast.pl. o výměře 8 m2 v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví pana V.P., částí 

pozemků p.č. st. 118 zast. pl. o výměře 8 m2 a p.č. 205/15 ost.pl. o výměře 2 m2 oba v k.ú. Vinary        

u Přerova ze společného jmění manželů F. a B.Ch., části pozemku p.č. st. 263 zast.pl. o výměře 1 m2   

v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví pana E.B., části pozemku p.č. st. 264 zast.pl. o výměře 3 m2 v k.ú. 

Vinary u Přerova z vlastnictví paní Ing. Z.S., části pozemku p.č. st 265 zast. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. 

Vinary u Přerova ze společného jmění manželů J. a M.M., části pozemku p.č. st. 266 zast. pl. o výměře 

4 m2 v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví paní Z.B., části pozemku p.č. st. 267 zast. pl. o výměře 4 m2 

v k.ú. Vinary u Přerova ze společného jmění manželů F. a A.Š., části pozemků p.č. 205/13 ost. pl.        

o výměře 5 m2 a p.č. 205/23 ost.pl. o výměře 1 m2 oba v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví pana J.S. 

do majetku statutárního města Přerova.  

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

350/11/7/2023 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 18 v k.ú. Penčice 

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

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 – pozemku p.č. 18 orná půda o výměře 848 m2        

v k.ú. Penčice. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 
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351/11/7/2023 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 277 v k.ú. 

Čekyně 

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

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 – pozemku p.č. 277 trvalý travní porost o výměře 

160 m2 v k.ú. Čekyně. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

352/11/7/2023 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci      

do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 88 v k.ú. 

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

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

(stavební zákon) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 

pozemku p.č. 88 ostatní plocha, silnice o výměře cca 110 m2 v k.ú. Žeravice, do majetku statutárního 

města Přerova. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

353/11/7/2023 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 7219/1 v k.ú. Přerov a zřízení věcného práva 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 7219/1 ostatní plocha, 

ostatní komunikace v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, a to za těchto 

podmínek: 

 

1. Nabyvatel se zavazuje, že převáděný majetek nebude využívat k hospodářské činnosti            

ve smyslu komerční či jiné výdělečné činnosti, nebude jej pronajímat ani jej nepřenechá do pachtu, ani 

takové nakládání nestrpí. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let ode dne provedení vkladu 

vlastnického práva k převáděnému majetku pro nabyvatele dle této smlouvy do katastru nemovitostí. 
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2. Smluvní strany se dohodly, že porušením podmínky stanovené v odst. 1 tohoto Článku je stav, 

kdy výsledkem níže uvedeného výpočtu bude hodnota vyšší než „20“ (%). Výpočet skutečné míry 

hospodářského využití příslušné nemovitosti v daném kalendářním roce bude založen na poměru 

plochy zaujímající hospodářskou činnost k celkově využitelné ploše převáděného majetku,                    

s přihlédnutím k počtu dnů hospodářského využívání, a to dle níže uvedeného vzorce: 

 

Suma [A1; A365/366] 

------------------------- *100 ≤ 20% 

B * C 

 

kde údaje ve vzorci znamenají: 

A1 až 365/366  plocha nemovitosti z celkové využitelné plochy nemovitosti využita konkrétní den 

kalendářního roku k hospodářské (ve smyslu komerční či jiné výdělečné) činnosti (v m2) 

Suma [A1, A365/366]    součet A za všechny kalendářní dny kalendářního roku (v m2) 

B      celková využitelná plocha nemovitosti (v m2) 

C   celkový počet dnů kalendářního roku (tj. 365 resp. 366 v přechodném roce) 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že za hospodářskou činnost se dále nepovažuje taková činnost, 

která je považována ve smyslu Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v Čl. 107 odst. 1 

Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01) za činnost nehospodářskou. 

 

4. Bude-li nabyvatel převáděný majetek využívat k hospodářské činnosti ve smyslu komerční či 

jiné výdělečné činnosti anebo bude-li převáděný majetek nabyvatelem pronajímán či přenechán         

do pachtu, nebo bude takové nakládání nabyvatelem trpěno, zaplatí nabyvatel převodci smluvní 

pokutu ve výši 217.500,- Kč.   

 

5. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti uvedené       

v odst. 1 tohoto článku. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy 

písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení 

smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti 

nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 

 

6. Úhradu smluvní pokuty dle odst. 4 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 kalendářních 

dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

 

7. Převodce je oprávněn provést kontrolu, zda jsou závazky nabyvatele z této smlouvy 

dodržovány.  Nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout součinnost, zejména umožnit převodci 

šetření na místě a na výzvu převodce mu předložit požadované dokumenty. V případě porušení tohoto 

závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to ve lhůtě 15 kalendářních 

dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. Smluvní 

pokutu dle tohoto odstavce lze uložit i opakovaně. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně touto smlouvou zřizuje         

v souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., k zajištění účelu převodu vymezeného v Čl. II odst. 2 této 

smlouvy, ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku věcné právo, spočívající  

v závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem 

nebo věcným břemenem, a to po dobu 10 let ode dne provedení vkladu vlastnického práva pro 

nabyvatele dle této smlouvy do katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako povinného se 

zřizuje jako věcné právo. Nabyvatel je oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně 

zatížit věcným břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně 

prospěšné stavby, popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 
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354/11/7/2023 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  

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

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

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

Přerov (nám. TGM 16) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku           

č. 555/1 jiný nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

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

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

Přerov jako pronajímatelem a  společností Přerovská Restaurace U radnice s.r.o., se sídlem Přerov       

I-Město, nám. T. G. Masaryka 555/16, IČ 05529140 jako nájemcem.  

Nájem bude uzavřen na dobu určitou, s účinností od 10.3.2023 do 20.3.2023. Výše nájemného bude 

činit 11.572,50 Kč (včetně DPH). Ujednáním smlouvy bude stanovení úhrady za bezesmluvní užívání 

za období od 1.3. do 9.3.2023 ve výši 9.468,50 Kč (včetně DPH) a stanovení výše podpory malého 

rozsahu (de minimis). Účelem nájmu bude využití jednotky a pozemku k provozování hostinské 

činnosti - restaurace a vinárny a jako předzahrádky. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal), 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

355/11/7/2023 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 

pozemku p.č. 4808/2, jehož součástí je budova občanské vybavenosti 

č.p. 3160, příslušná k části obce Přerov I-Město, části prostor v budově 

občanské vybavenosti č.p. 3161, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 4808/1 a části pozemku p.č. 4811/3 vše     

v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nemovité věci - pozemek 

p.č. 4808/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 250 m2, jehož součástí je budova občanské vybavenosti č.p. 

3160, příslušná k části obce Přerov I-Město, část prostor v  budově občanské vybavenosti č.p. 3161, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4808/1, situovaných v přízemí 

budovy o celkové výměře 59 m2 a část pozemku p.č. 4811/3 ost. pl., manipulační plocha o výměře    

276 m2 vše v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Ing. Veronikou 

Bouchalovou, místem podnikání Přerov I-Město, Kozlovská 1334/3, IČ 09016554 jako nájemcem. 

Výše nájemného bude činit 142.920,-Kč/rok (bez DPH). Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou           

s výpovědní dobou 3 měsíce, s účinností od 1.4.2023.  

Účelem nájmu bude využití nemovitostí pro provozování restauračního zařízení Pivnice Laguna, 

veřejných WC, sprch, šaten a předzahrádky s občerstvením. Náklady na spotřebované energie budou 

hrazeny samostatně. Ujednáním nájemní smlouvy bude úhrada za bezesmluvní užívání nemovitostí    

za období od 28.12.2022 do 31.3.2023 v celkové výši 36.807,- Kč. 
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Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

356/11/7/2023 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí 

statutárním městem Přerovem - pozemku p.č. 2242, jehož součástí je 

stavba s číslem popisným 2180 (víceúčelová stavba), pozemku p.č. 

2265/1, jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž) a pozemků p.č. 

2265/3 a p.č. 4988/5, vše v k.ú. Přerov (objekt bývalé HZS na ulici 

Šířava) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

věcí statutárním městem Přerov - pozemku p.č. 2242 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 513 m2, 

jehož součástí je stavba s číslem popisným 2180 (víceúčelová stavba), pozemku p.č. 2265/1 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 1041 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž), pozemku p.č. 2265/3 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1883 m2 a pozemku p.č. 4988/5 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 819 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

357/11/7/2023 Výpůjčka části obvodové stěny budovy - objektu bydlení č.p. 150, 

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

137 v k.ú. Přerov (nám. TGM 8) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část obvodové stěny      

o výměře 4 x 6 m budovy – objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (náměstí TGM 8) mezi statutárním městem Přerov jako 

půjčitelem a Nadačním fondem Přerovského jazzového festivalu, se sídlem Přerov I-Město, 

Kratochvílova 148/1, IČ 49558005 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou,        

29 dnů, od 20.3.2023 do 18.4.2023.  

Účelem výpůjčky bude využití části stěny k umístění reklamního zařízení k propagaci Prologu          

40. ročníku Československého jazzového festivalu.  

Ujednáním smlouvy bude ustanovení o výši čerpání podpory malého rozsahu (de minimis). 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 
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358/11/7/2023 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – služebnosti 

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 4394/1, 4394/63, 4394/67 a 5104/6, vše v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje umístění stavby s názvem „Přerov, Kopaniny, výměna kNN, č. stavby                   

IV-12-8008623“ na pozemcích p.č. 4394/1, 4394/63, 4394/67 a 5104/6, vše v k.ú. Přerov,         

v rozsahu dle předložené dokumentace. 

 

2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 4394/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře     

517 m2, části pozemku p.č. 4394/63 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 55 m2, části 

pozemku p.č. 4394/67 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 98 m2 a části pozemku 

p.č. 5104/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

3. schvaluje zřízení věcné břemeno - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

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

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

osobám přístup a příjezd na zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu a údržby, 

včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemků p.č. 4394/1, 

4394/63, 4394/67 a 5104/6, vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to ve 

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

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

věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně 

však 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, znaleckého 

posudku, jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti do katastru nemovitostí. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

359/11/7/2023 Převod id. ⅔ pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov do vlastnictví 

statutárního města Přerova - stanovení maximální výše podání              

v dražbě 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje maximální výši podání, které statutární město Přerov může učinit ve veřejné dražbě 

nařízené usnesením – dražební vyhláškou vydanou Exekutorským úřadem Prachatice – 

soudním exekutorem Mgr. Kamilem Košinou dne 06.02.2023 pod č.j. *** 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, ***.  

 

2. schvaluje uhrazení dražební jistoty ve výši *** na účet soudního exekutora Mgr. Kamila 

Košiny před konáním dražby dle bodu 1 návrhu na usnesení a za podmínek uvedených v 

dražební vyhlášce vydané Exekutorským úřadem Prachatice – soudním exekutorem Mgr. 

Kamilem Košinou dne 06.02.2023 pod č.j. *** 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

360/11/7/2023 Převod id. 1/18 pozemků p.č. 5307/349, p.č. 5307/351, p.č. 5307/352, 

p.č. 5307/353, p.č. 5307/354, p.č. 5307/355 a p.č. 5307/360, vše v k.ú. 

Přerov do vlastnictví statutárního města Přerov - stanovení maximální 

výše podání v dražbě 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje maximální výši podání, které statutární město Přerov může učinit ve veřejné dražbě 

nařízené usnesením – dražební vyhláškou vydanou Exekutorským úřadem v Teplicích – 

soudním exekutorem Mgr. Martinem Svobodou dne 14.02.2023 pod č.j. *** a za podmínek     

v ní uvedených, jejímž předmětem je dražba spoluvlastnického podílu id. 1/18 na pozemcích 

p.č. p.č. 5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 

275 m2, p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2      

a p.č. 5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov, ***.  

 

2. schvaluje uhrazení dražební jistoty *** na účet soudního exekutora Mgr. Martina Svobody 

před konáním dražby dle bodu 1 návrhu na usnesení a za podmínek uvedených v dražební 

vyhlášce vydané Exekutorským úřadem v Teplicích – soudním exekutorem Mgr. Martinem 

Svobodou dne 14.02.2023 pod č.j. ***.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 
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361/11/7/2023 Uzavření smlouvy o pořádání pravidelných farmářských trhů               

a městských jarmarků   

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pořádání pravidelných farmářských 

trhů a městských jarmarků mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a Okresní agrární 

komorou v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Wurmova 606/2, IČ 47674407 jako provozovatelem. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

362/11/8/2023 Souhlas zřizovatele se zapojením Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2 

do výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ z operačního programu Jan Amos 

Komenský   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s realizací projektu Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2 v rámci Operačního 

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

projektů vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 

 

2. pověřuje uvolněného radního Michala Záchu podpisem souhlasu zřizovatele školy                 

se zapojením do projektu dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

363/11/8/2023 Městská knihovna v Přerově - nabídka trvale nepotřebného majetku 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijímá nabídku bezúplatného převodu osobního služebního vozidla Škoda Octavia Kombi 

(model 2009) z vlastnictví Městské knihovny v Přerově, příspěvková organizace do vlastnictví 

statutárního města Přerova, 
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2. schvaluje úplatný převod osobního služebního automobilu Škoda Octavia Kombi (model 

2009) z vlastnictví Městské knihovny v Přerově, příspěvková organizace do vlastnictví jiné 

osoby za cenu v místě a čase obvyklou. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

364/11/8/2023 KAPPA-HELP, z.s. – záměr rekonstrukce přístavby ZŠ Boženy 

Němcové   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podporuje podání žádosti organizace KAPPA-HELP, z.s.,            

IČ: 66743192, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kojetínská 382/11, o podporu v rámci 14. výzvy     

z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 – Sociální služby SC 4.2, vyhlášené 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.  

Předmětem žádosti je záměr rekonstrukce části (přístavby) budovy č.p. 101, stavba občanského 

vybavení na pozemku p.č. 616/1 v k.ú. Přerov (Přerov, Boženy Němcové 16). 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

primátora 

 

365/11/9/2023 Obec přátelská rodině a seniorům 2023 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání žádosti (přihlášky) o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ČR ze státního 

rozpočtu na realizaci aktivit pro rodiny a seniory na místní úrovni pro rok 2023 v soutěži 

„Obec přátelská rodině a seniorům 2023“. Žádost o dotaci (přihláška) vč. příloh je přílohou 

důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje primátora statutárního města Přerova, Ing. Petra Vránu, podpisem žádosti o dotaci 

vč. příloh dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 
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10. RŮZNÉ 

366/11/10/2023 Dodatek č.2 ke smlouvě o dodávce a implementaci informačního 

systému spisové služby 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě č. SML/4023/2017 o dodávce a implementaci 

informačního systému a poskytování služeb, uzavřené dne 21.12.2017 mezi statutárním 

městem Přerov jako Objednatelem a společností GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Čechovo 

nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ 15049248, jako Poskytovatelem. 

 

2. pověřuje podpisem dodatku č.2 uvedeném v bodě 1 Ing. Petra Vránu, primátora statutárního 

města Přerova. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

367/11/10/2023 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dodání a implementaci software    

a poskytnutí licence k software, č. smlouvy objednatele 

SML/1691/2022, na realizaci veřejné zakázky „Náhrada informačního 

systému Sociální agenda“ 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

a implementaci software a poskytnutí licence k software (dále jako „smlouva“), č. smlouvy 

objednatele SML/1691/2022, ze dne 21. 12. 2022, na realizaci veřejné zakázky „Náhrada 

informačního systému Sociální agenda“, s poskytovatelem Marbes s.r.o., se sídlem Brojova 2113/16, 

326 00 Plzeň, IČ: 29108373, dle přílohy č. 1. 

 

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění o 40 dní.  

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a poskytovatelem 

bude realizováno podpisem primátora Ing. Petra Vrány. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 
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368/11/10/2023 Nařízení č. .../2023, kterým se mění Nařízení č. 5/2022, kterým              

se vydává tržní řád 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává Nařízení č. .../2023, kterým se mění Nařízení č. 5/2022, 

kterým se vydává tržní řád, ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

369/11/10/2023 Podněty a připomínky z 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

na 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

Odpovídá: Ing. P. Vrána  

Termín: 20.03.2023 

 

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

na 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

370/11/10/2023 Odpověď na petici obyvatel ulice Kojetínská 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí petici části obyvatel ulice Kojetínská, 

 

2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi na petici. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Navařík, Ph.D.). 
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11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

Primátor: 

 Informace – po dobu nepřítomnosti pana tajemníka, jej bude zastupovat Ing. Jitka Kočicová, 

vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a Obecního živnostenského úřadu. 

 

 

12. ZÁVĚR 

Primátor Ing. Petr Vrána ukončil 11. schůzi Rady města Přerova dne 6. března 2023 v 16.00 hodin. 

 

V Přerově dne 6. března 2023 

 

 

 

Ing. Petr Vrána 

 primátor statutárního města Přerova                

Ing. Miloslav Dohnal 

náměstek primátora statutárního města Přerova                

 


