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ZÁPIS

z 37. schůze Rady města Přerova konané dne 18. února 2016

1. Zahájení primátor
2. Volba ověřovatele zápisu primátor
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3.1 Návrh na personální změny primátor
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 4 Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 II/434 Kozlovice - chodníky podél průtahu p. Košute
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Energetická opatření Městského domu v Přerově Ing. Měřínský
6.2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně -

část stavebního objektu SO 02 Větev B“ -  schválení zadávacích 
podmínek a odůvodnění veřejné zakázky, schválení zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komisí pro otevírání obálek, 
pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek

Ing. Měřínský

6.3 Veřejná zakázka „Centrální nákup kancelářských potřeb pro rok 
2016“ – zrušení výběrového řízení

Ing. Měřínský

6.4 Veřejná zakázka „Centrální nákup hygienických potřeb pro rok 
2016“ – zrušení výběrového řízení

Ing. Měřínský

6.5 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Přerov –
Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)“ -  schválení zadávacích 
podmínek a odůvodnění veřejné zakázky, schválení zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komisí pro otevírání obálek, 
pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek

Ing. Měřínský

6.6 Veřejná zakázka „Nový digitální rádiový systém standardu ETSI 
pro hlasovou a datovou komunikaci pro Městskou policii Přerov“ –
rozhodnutí o vyloučení uchazeče a výběru nabídky

Ing. Měřínský

6.7 Veřejná zakázka " Výměna elektroinstalace u společných prostor v 
bytových domech gen. Štefánika 4, Jižní čtvrť II/6,7,8,9, Jižní čtvrť 
IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově – dodatečné stavební práce“ –
schválení výběrového řízení

Ing. Měřínský

6.8 Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 
1250/1, 750 02 Přerov“ – schválení realizace stavebních prací

Ing. Měřínský
Bc. Navrátil

7. Majetkoprávní záležitosti
7.2.1 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov –

nebytové jednotky č. 2398/101,  v objektu bytový dům č.p. 2398, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495,  v 
k.ú. Přerov (Vaňkova 1).  

p. Košutek

7.5.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  -
pozemku p.č  4929/2 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
prostoru sloužícího podnikání  v objektu občanské vybavenosti č.p. 
785, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí 
pozemku p.č. 2883/44,  v k.ú. Přerov (Svisle 2).  

p. Košutek

7.8.1 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - prostoru sloužícího podnikání v objektu občanského 
vybavení č.p. 2883, příslušném k části obce Přerov I-Město, který 
je součástí pozemku p.č. 3161/4, v k.ú. Přerov (U Bečvy 2)

p. Košutek
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7.11.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí mezi 
statutárním městem Přerov a společností Technické služby města 
Přerova, s.r.o. 

p. Košutek

7.12.1 Smlouva o dílo "Kácení dřevin" 2016 Ing. Měřínský
7.12.3 Smlouva o odvádění odpadních vod Ing. Měřínský
7.13.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře Ing. Měřínský
7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 

p.č. 433/1 v k.ú. Vinary u Přerova.
p. Košutek

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 91/1 v k.ú. Lýsky.

p. Košutek

7.14.3 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1046 v k.ú. 
Dluhonice- přípojka vody k RD na parc. č .377/1, 377/2 v k.ú. 
Dluhonice

p. Košutek

8. Školské záležitosti
8.1 Úprava platu ředitelky základní školy Bc. Navrátil
9. Sociální záležitosti
9.1 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 

33 odst. 6 zákona 
Bc. Navrátil

9.2 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - městys 
Brodek u Přerova

Bc. Navrátil

10. Různé
10.1 Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města 

Přerova
Ing. arch. Horký

10.2 Žádost notářky ve věci projednání pozůstalosti primátor
10.3 „Rozšíření webové aplikace správa energií a komoditní portál –

ENERGYBROKER“
Ing. Měřínský

10.4 „Změna smlouvy o dílo č. SML/669/2011: Projekt 06 IOP-
Technologické centrum a elektronická spisová služba“

Ing. Měřínský

10.5 Použití znaku města Přerova Bc. Navrátil
10.6 Podněty a připomínky z 14. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova
primátor

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

12. Závěr, tiskové zprávy primátor

Přítomni:

A. Předsedající: Mgr. Vladimír Puchalský

B. Členové Rady města:

Ing. Petr Měřínský, p. Pavel Košutek, Bc. Tomáš Navrátil, Ing. Petr Vrána, Ing. Vladimír Holan,         
p. Radek Pospíšilík, p. Rudolf Neuls, Ing. arch. Jan Horký, Ing. J. Kohout

C.  Omluveni: Mgr. Helena Netopilová

D.  Dále přítomni: Mgr. Petr Mlčoch – tajemník magistrátu
Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora
Bc. Lenka Chalupová – vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů
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F. Zapisovatelka Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

Z důvodu konání valné hromady společnosti Teplo Přerov a.s., jednání 37. schůze Rady města Přerova 
zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 18. února 2016 ve 13.30 hodin v zasedací místnosti 
Rady města za přítomnosti 10 členů Rady města, z jednání byla omluvena Mgr. Helena Netopilová. 
Rada města byla schopna se právoplatně usnášet. 

2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU

Hlasování o programu: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

Ověřovatelem usnesení a zápisu 37. schůze Rady města byl navržen p. Rudolf Neuls. 

Hlasování o ověřovateli: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

1246/37/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 37. schůze Rady města 
Přerova konané dne 18. února 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 37. schůze Rady města Přerova konané dne 18. února 2016,

2. schvaluje p. Rudolfa Neulse ověřovatelem usnesení a zápisu 37. schůze Rady města Přerova.

Jelikož na jednání Rady města byla přizvána ředitelka ZŠ Za Mlýnem 1, Přerov Mgr. Božena 
Přidalová k projednání předlohy 37/6.8 Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 
1250/1, 750 02 Přerov“ – schválení realizace stavebních prací, byl tento materiál přednostně 
projednán.

Dále byli k předloženému materiálu přizváni vedoucí Odboru řízení projektů a investic Ing. Ivana 
Pinkasová a referent Úseku přípravy a realizace investic p. Jiří Raba.

1257/37/6/2016 Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 
750 02 Přerov“ – schválení realizace stavebních prací 

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, náměstci primátora Ing. Petr Měřínský a Bc. 
Tomáš Navrátil. 

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I

schvaluje realizaci stavebních úprav Základní školy Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov, v celém 
rozsahu v roce 2016 dle vypracované projektové dokumentace od společností Pasiv plus, s.r.o., IČ 
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29212511 pod zak. číslem 14.III.029P z 10/2015, tzn. realizaci zateplení obvodového pláště a zajištění 
výměny výplní otvorů bez realizace vzduchotechniky (tzn. bez dotace).

VARIANTA II
schvaluje realizaci  stavebních úprav Základní školy Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov, v rozsahu dle 
vypracované projektové dokumentace od společností Pasiv plus, s.r.o., IČ 29212511 pod zak. číslem 
14.III.029P z 10/2015, ve dvou etapách: tzn. realizaci výměny výplní otvorů v roce 2016, realizaci 
zateplení obvodového pláště v roce 2017, bez realizace vzduchotechniky (tzn. bez dotace).

Mgr. Přidalová informovala o rizicích spojených s realizací vzduchotechniky, je to časově a 
organizačně náročné. Bc. Navrátil sdělil, že na jednání za účasti p. tajemníka, p. primátora, vedoucí
Odboru sociálních věcí a školství a vedoucí Odboru řízení projektů a investic zvažovali výhody a 
nevýhody vzduchotechniky, zda ano či ne, dospěli k tomu, že by zakázku chtěli realizovat bez 
vzduchotechniky s tím, že místo vzduchotechniky by nechali opravit školní hřiště. Ing. Pinkasová s p. 
Rabou informovali o zpracování předběžného harmonogramu stavebních úprav na dobu pět a půl 
měsíce. Ing. arch. Horký podal protinávrh ve 3 bodech (viz níže), který na základě diskuse doplnil o 
bod 4, a to schválení záměru realizace vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci školního 
hřiště.

Protinávrh Ing. arch. Horkého

RM po projednání:

1. schvaluje realizaci stavebních úprav Základní školy Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov, v 
celém rozsahu v roce 2016 dle vypracované projektové dokumentace, tzn. realizaci zateplení 
obvodového pláště, zajištění výměny výplní otvorů a realizaci vzduchotechniky (tzn. s dotací).

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit žádost o dotaci na projekt „Stavební 
úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“ z Operačního programu životní prostředí,

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednáním a podpisům právních jednání 
a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu „Stavební úpravy základní školy, Za 
Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“ v rámci dotace z Operačního programu životní prostředí.

4. schvaluje záměr realizace vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci školního 
hřiště.

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 4 pro (Ing. arch. Horký, Ing. Kohout, Ing. Holan,      
p. Neuls)

Ing. Kohout podal protinávrh, který původně navrhl Ing. arch. Horký – ve třech bodech bez bodu 4 
(schválení záměru realizace vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci školního hřiště).

Hlasování o protinávrhu Ing. Kohouta: 4 pro (Ing. arch. Horký, Ing. Kohout, Ing. Holan, p. Neuls)
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Ing. Vrána navrhl hlasovat o variantě I předloženého návrhu na usnesení doplněnou o bod 2 (schválení 
záměru realizace vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci školního hřiště).

Hlasování o návrhu Ing. Vrány: 6 pro (Mgr. Puchalský, Bc. Navrátil, p. Košutek, Ing. Kohout,      
Ing. Vrána, p. Pospíšilík), 4 se zdrželi (Ing. Měřínský, Ing. arch. Horký, p. Neuls, Ing. Holan),             
1 omluvena (Mgr. Netopilová)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje realizaci stavebních úprav Základní školy Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov, v 
celém rozsahu v roce 2016 dle vypracované projektové dokumentace od společností Pasiv 
plus, s.r.o., IČ 29212511 pod zak. číslem 14.III.029P z 10/2015, tzn. realizaci zateplení 
obvodového pláště a zajištění výměny výplní otvorů bez realizace vzduchotechniky (tzn. bez 
dotace).

2. schvaluje záměr realizace vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci školního 
hřiště.

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

1247/37/3/2016 Návrh na personální změny

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává s účinností k 31. 3. 2016 z funkce členky Komise pro občanské záležitosti paní 
Adélu Landsingerovou,

2. jmenuje s účinností od 1. 4. 2016 do funkce členky Komise pro občanské záležitosti paní 
Zuzanu Hladníkovou,

3. odvolává s účinností k 29. 2. 2016 z funkce člena a předsedy Komise pro projednávání 
záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty Karla Bořutu,

4. jmenuje s účinností od 1. 3. 2016 do funkce člena a předsedy Komise pro projednávání 
záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty Pavla Košutka,

5. odvolává s účinností k 29. 2. 2016 z funkce člena Komise pro otevřenou radnici Ing. Richarda 
Šlechtu,

6. jmenuje s účinností od 1. 3. 2016 členem Komise pro otevřenou radnici pana Martina 
Palkovského.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1248/37/4/2016 Rozpočtové opatření č. 4

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

1249/37/5/2016 II/434 Kozlovice - chodníky podél průtahu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.

1. schvaluje přípravu projektové dokumentace II/434 Kozlovice - chodníky podél průtahu a 
přeložku veřejného osvětlení v Přerově IV-Kozlovicích  za finanční spoluúčasti místní části 
Kozlovice ve výši 50.000 Kč.

2. stanovuje výjimku z Vnitřního přepisu č. 9/2012 Zásady postupu při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí na přímé uzavření smlouvy o dílo mezi 
Statutárním městem Přerovem a firmou PK-Ossendorf, s.r.o., IČ 25564901, Tomešova 503/1, 
602 00 Brno, která zpracovává projektovou dokumentaci na rekonstrukci silnice II/434 a 
stavbou vyvolaných oprav chodníků v Přerově - Kozlovicích pro Krajský úřad Olomouckého 
kraje.

3. pověřuje odbor řízení projektů a investic přímým uzavřením smlouvy o dílo s firmou PK 
Ossendorf s.r.o., IČ 25564901, Tomešova 503/1, 602 00 Brno, na zpracování projektových 
dokumentací za nabídkovou cenu 344.051 Kč bez DPH, tj. 416.302 Kč vč. DPH

4. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

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

rozpočet po 
úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních 
účtech

171 234,2 + 367,0 171 601,2
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Místní části - nerozděleno 699,9 -50,0 649,9

025 Projektové dokumentace 
(investice)

5748,2 +417,0 6 165,2

VARIANTA  II.

1. schvaluje přípravu projektové dokumentace II/434 Kozlovice - chodníky podél průtahu a 
přeložku veřejného osvětlení v Přerově IV-Kozlovicích  za finanční spoluúčasti místní části 
Kozlovice ve výši 100.000 Kč.

2. stanovuje výjimku z Vnitřního přepisu č. 9/2012 Zásady postupu při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí na přímé uzavření smlouvy o dílo mezi 
Statutárním městem Přerovem a firmou PK-Ossendorf, s.r.o., IČ 25564901, Tomešova 503/1, 
602 00 Brno, která zpracovává projektovou dokumentaci na rekonstrukci silnice II/434 a 
stavbou vyvolaných oprav chodníků v Přerově - Kozlovicích pro Krajský úřad Olomouckého 
kraje.

3. pověřuje odbor řízení projektů a investic přímým uzavřením smlouvy o dílo s firmou PK 
Ossendorf, s.r.o., IČ 25564901, Tomešova 503/1, 602 00 Brno, na zpracování projektových 
dokumentací za nabídkovou cenu 344.051 Kč bez DPH, tj. 416.302 Kč vč. DPH

4. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

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

rozpočet po 
úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních 
účtech

171 234,2 + 317,0 171 551,2

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Místní části - nerozděleno 699,9 -100,0 599,9

025 Projektové dokumentace 
(investice)

5 748,2 +417,0 6 165,2

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel: 9 pro,1 proti (Ing. Měřínský), 1 omluvena 
(Mgr. Netopilová)

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.

1250/37/6/2016 Energetická opatření Městského domu v Přerově

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit žádost o dotaci na projekt „Energetická 
opatření Městského domu v Přerově“ z Operačního programu životní prostředí,

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednáním a podpisům právních jednání 
a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci dotace z Operačního 
programu životní prostředí na projekt „Energetická opatření Městského domu v Přerově“.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

1251/37/6/2016 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně -
část stavebního objektu SO 02 Větev B“ -  schválení zadávacích 
podmínek a odůvodnění veřejné zakázky, schválení zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komisí pro otevírání obálek, pro 
posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje oznámení o zakázce a zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce „Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně - část stavebního objektu SO 02 Větev 
B“ dle příloh č. 1 až 3,

2. schvaluje „Odůvodnění veřejné zakázky“ dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb.,           
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 4,

3. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce 
chodníku ul. Jabloňová, Čekyně - část stavebního objektu SO 02 Větev B“, v otevřeném 
řízení, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, za splnění podmínky ustanovení § 86 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,       
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

4. ustanovuje dle § 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ing. Vladimír Holan zástupce zadavatele Rudolf Neuls zástupce zadavatele

Ing. Zdeněk Dostál MMPr, Úsek přípravy a 
realizace investic

Ing. Miroslava 
Machurová

MMPr, Úsek přípravy a 
realizace investic

Miroslav Kašpárek MMPr, Odd. správy 
ostatního majetku a 
komunálních služeb

Jan Štajnar MMPr, Odd. správy 
ostatního majetku a 
komunálních služeb

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

5. ustanovuje dle § 59 a § 74 zákona komisi pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ing. arch. Jan Horký Zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele
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Miloslav Kolský Zástupce místní části 
Čekyně

MVDr. Pavel Rousek Zástupce místní části 
Čekyně

Ing. Bohumír Střelec Zastupitel města Přerova
(odborník)

Jan Štajnar MMPr, Odd. správy 
ostatního majetku a 
komunálních služeb 
(odborník)

Ing. Karel Kuchař projektant (odborník) Ing. Iva Podhorná projektant (odborník)

Valérie Švestková Výbor PRID Ondřej Svák Výbor PRID

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

6. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 
zakázce podle bodu 1 a 2 tohoto usnesení, zejména Odůvodnění veřejné zakázky, Zadávací 
dokumentace, Rozhodnutí o vyloučení uchazečů, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, 
Oznámení o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících 
dokumentů,

7. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho 
uzavření a jeho podpisu.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

1252/37/6/2016 Veřejná zakázka „Centrální nákup kancelářských potřeb pro rok 
2016“ – zrušení výběrového řízení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a 
hodnocení nabídek, ustanovené zadavatelem pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Centrální 
nákup kancelářských potřeb pro rok 2016“,

2. bere na vědomí , že v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
„Centrální nákup kancelářských potřeb pro rok 2016“, zahájeného na základě usnesení č. 
1170/34/6/2016 z 34. schůze Rady města Přerova konané dne 21.1.2016, nebyla ve lhůtě pro 
podání nabídek doručena žádná nabídka,

3. ruší výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Centrální nákup 
kancelářských potřeb pro rok 2016“.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

1253/37/6/2016 Veřejná zakázka „Centrální nákup hygienických potřeb pro rok 2016“ 
– zrušení výběrového řízení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. bere na vědomí závěry komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a 
hodnocení nabídek, ustanovené zadavatelem pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Centrální 
nákup hygienických potřeb pro rok 2016“,

2. bere na vědomí , že v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
„Centrální nákup hygienických potřeb pro rok 2016“, zahájeného na základě usnesení č. 
1170/34/6/2016 z 34. schůze Rady města Přerova konané dne 21.1.2016, byla ve lhůtě pro 
podání nabídek doručena pouze jedna nabídka,

3. ruší výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Centrální nákup 
hygienických potřeb pro rok 2016“.

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (p. Neuls), 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

PŘESTÁVKA: 14:35 – 14:45 hodin

1254/37/6/2016 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 
10. etapa (Tyršova, Teličkova)“ -  schválení zadávacích podmínek a 
odůvodnění veřejné zakázky, schválení zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komisí pro otevírání obálek, pro posouzení 
kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje oznámení o zakázce a zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce „Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)“ dle 
příloh č. 1 až 3,

2. schvaluje „Odůvodnění veřejné zakázky“ dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb.,           
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 4,

3. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Regenerace 
panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)“, v otevřeném řízení, v 
souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, za splnění podmínky ustanovení § 86 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,       
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

4. ustanovuje dle § 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Rudolf Neuls zástupce zadavatele Ing. Vladimír Holan zástupce zadavatele

Ing. Zdeněk Dostál MMPr, Úsek přípravy a 
realizace investic

Ing. Miroslava 
Machurová

MMPr, Úsek přípravy a 
realizace investic

Svatava Doupalová Zástupce místní části 
Předmostí

František Bureš Zástupce místní části 
Předmostí

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek
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5. ustanovuje dle § 59 a § 74 zákona komisi pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Ing. arch. Jan Horký Zástupce zadavatele

František Bureš Zástupce místní části 
Předmostí

Svatava Doupalová Zástupce místní části 
Předmostí

Ing. Jiří  Draška projektant (odborník) Ing. Tomáš Dostal Zastupitel (odborník)

Ing. Michal Majer projektant (odborník) Ing. Martina Majerová projektant (odborník)

Jaroslav Kazda Výbor PRID Karel Šimeček Výbor PRID

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

6. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 
zakázce podle bodu 1 a 2 tohoto usnesení, zejména Odůvodnění veřejné zakázky, Zadávací 
dokumentace, Rozhodnutí o vyloučení uchazečů, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, 
Oznámení o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících 
dokumentů,

7. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho 
uzavření a jeho podpisu.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

1255/37/6/2016 Veřejná zakázka „Nový digitální rádiový systém standardu ETSI pro 
hlasovou a datovou komunikaci pro Městskou policii Přerov“ –
rozhodnutí o vyloučení uchazeče a výběru nabídky

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu na dodávky „Nový digitální rádiový systém standardu ETSI pro hlasovou a 
datovou komunikaci pro Městskou policii Přerov“ vázané na posouzení kvalifikace, posouzení 
nabídek, posouzení výše nabídkových cen a hodnocení nabídek,

2. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nový digitální 
rádiový systém standardu ETSI pro hlasovou a datovou komunikaci pro Městskou policii 
Přerov“ uchazeče DCom, spol. s r.o., Brno, Kšírova 32, okres Brno-město, PSČ 61900, IČ: 
62024302, z důvodu nesplnění kvalifikace a zadávacích podmínek,

3. rozhodla o výběru nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Nový digitální 
rádiový systém standardu ETSI pro hlasovou a datovou komunikaci pro Městskou policii 
Přerov“, která byla předložena od společnosti KonekTel, a.s., Pražská 152, Popkovice, 530 06 
Pardubice, IČ: 15051145

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností KonekTel, a.s., Pražská 152, Popkovice, 530 06 Pardubice, IČ: 15051145, jako 



12

dodavatelem předmětu plnění veřejné zakázky „Nový digitální rádiový systém standardu ETSI 
pro hlasovou a datovou komunikaci pro Městskou policii Přerov“, dle přílohy č. 4. 

Cena za plnění bude činit 859 047,00 Kč bez DPH, tj. 1 039 446, 87 Kč vč. DPH.

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 
dodavatelem, bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Ing. Petra Měřínského na základě jeho 
pověření usnesením Rady města Přerova, č. usn. 996/31/7/2015, ze dne 26.11.2015.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

1256/37/6/2016 Veřejná zakázka " Výměna elektroinstalace u společných prostor v 
bytových domech gen. Štefánika 4, Jižní čtvrť II/6,7,8,9, Jižní čtvrť 
IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově – dodatečné stavební práce“ –
schválení výběrového řízení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí požadavek technického dozoru investora na zadání dodatečných stavebních 
prací v rozsahu dle důvodové zprávy, které jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné 
zakázky „Výměna elektroinstalace u společných prostor v bytových domech gen. Štefánika 4, 
Jižní čtvrť II/6,7,8,9, Jižní čtvrť IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově“,

2 schvaluje zahájení výběrového řízení veřejné zakázky na stavební práce „Výměna 
elektroinstalace u společných prostor v bytových domech gen. Štefánika 4, Jižní čtvrť 
II/6,7,8,9, Jižní čtvrť IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově – dodatečné stavební práce“ dle 
vnitřního předpisu č. 9/2012 vydaný Radou města Přerova.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

1258/37/7/2016 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov –
nebytové jednotky č. 2398/101,  v objektu bytový dům č.p. 2398, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495,  v k.ú. 
Přerov (Vaňkova 1)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nebytové jednotky č. 2398/101, v objektu bytový dům  č.p. 2398, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495, v  k.ú. Přerov, Vaňkova 1, o celkové výměře 87,10 m2 včetně 
s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2398, příslušném        
k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 2495,  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2495, zast. pl. a 
nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 871/7746 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Z.N., za kupní cenu  ve výši 710.000,-Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy.
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Hlasování: 7 pro, 2 proti (Mgr. Puchalský, Ing. arch. Horký), 1 se zdržel (Ing. Kohout),  1 omluvena 
(Mgr. Netopilová)

1259/37/7/2016 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  -
pozemku p.č  4929/2 v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a   společností  FUDENCIA s.r.o., se sídlem 9. května 880/42, Přerov,          
IČ 29385385, jako nájemcem na  pozemek p.č  4929/2, ost. plocha, o výměře 15 m2 v k.ú. 
Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerova.  Nájemní smlouva bude uzavřena ve 
znění přílohy č. 1.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 29.2.2016

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu usnesení včetně jeho podpisu.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

1260/37/7/2016 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
prostoru sloužícího podnikání  v objektu občanské vybavenosti č.p. 
785, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí 
pozemku p.č. 2883/44,  v k.ú. Přerov (Svisle 2)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 12.7.2007, ve znění dodatků č. 1 a 
č. 2, na  prostor sloužící podnikání ve stavbě občanského vybavení č.p. 785, příslušné k části 
obce Přerov I - Město, která je součástí pozemku p.č. 2883/44,  v k.ú. Přerov, o celkové 
výměře 241,6 m2, (Svisle 2),  uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem 
a MUDr. Janou Šlechtovou, místem podnikání Přerov I – Přerov, Svisle 785/2, IČ 71249117, 
jako nájemcem, ve znění dle přílohy.

Dodatkem č. 3 bude upravena:

1.  doba nájmu tak, že původní doba nájmu na dobu určitou do 31.8.2017, se změní na novou dobu 
nájmu na dobu určitou do 31.12.2026.

2. výše nájemného tak, že původní výše nájemného 105.286,-Kč/rok bez DPH bude upravena na 
novou výši nájemného 130.172,-Kč/rok bez DPH (dle vnitřního předpisu č. 7/09).



14

s účinností od 1.3.2016.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 29.2.2016

2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

1261/37/7/2016 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
prostoru sloužícího podnikání v objektu občanského vybavení č.p. 
2883, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí 
pozemku p.č. 3161/4, v k.ú. Přerov (U Bečvy 2)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí s přenecháním části prostoru sloužícího podnikání v objektu občanského vybavení 
č.p. 2883, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 3161/4, v 
k.ú. Přerov (U Bečvy 2) o - místnosti střižny o výměře 18,5 m2, do podnájmu společnosti 
TeploNetwork, s.r.o. se sídlem Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7, IČ 01967398, když 
nájemcem prostoru je společnost Televize Přerov s.r.o.,  se sídlem Přerov I - Město,  U Bečvy 
2883/2, IČ 28624882, do 31.12.2016.  Účelem podnájmu bude využití prostoru pro umístění 
sídla společnosti TeploNetwork s.r.o. a ke kancelářským účelům.

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

V diskusi navrhl primátor doplnit bod 1 „…do 31.12.2016“.

Hlasování: 9 pro, 1 nehlasoval (p. Pospíšilík), 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

1262/37/7/2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí mezi statutárním 
městem Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ze dne 13.4.2015 mezi 
statutárním městem Přerov jako půjčitelem a společností Technické služby města Přerova, 
s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov, jako vypůjčitelem, ve znění dle 
přílohy č. 1. Dodatkem č. 1 se předmět výpůjčky rozšiřuje o movité věci uvedené v příloze č. 1 
dodatku č. 1 (tj. 20 ks světelných řetězů, 5 ks napájecích zdrojů a 20 ks světelných krápníků) a 
z předmětu výpůjčky se vypouští movité věci uvedené v příloze č. 2 dodatku č. 1 (tj. 15 ks 
vánočních koulí, 1 ks zahradní lavice, 4 ks hliníkových stolků). V jiném se smlouva o 
výpůjčce nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 29.2.2016
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu ve znění dle přílohy.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

1263/37/7/2016 Smlouva o dílo "Kácení dřevin" 2016

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo "Kácení dřevin 2016" mezi statutárním městem Přerov, 
jako objednatelem a K.Z., jako zhotovitelem, jejímž předmětem je realizace kácení dřevin na 
území statutárního města Přerov, včetně likvidace klestu, frézování pařezů a úprava ploch po 
odstranění pařezů,  ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

1264/37/7/2016 Smlouva o odvádění odpadních vod 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. svěřuje odboru správy majetku a komunálních služeb rozhodovat o uzavření, změnách a 
ukončení smluv o odvádění odpadních vod v místních částech Čekyně, Penčice, Lýsky a 
Dluhonice, uzavřených podle zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), jejímž 
předmětem je závazek dodavatele (statutární město Přerov) k odvádění odpadních vod 
kanalizací a závazek odběratele (jednotlivých třetích osob) za tyto služby zaplatit cenu za 
podmínek uvedených ve smlouvě.

2. pověřuje vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb Mgr. Zdeňka Vojtáška a 
vedoucí oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb Ing. Hedviku Hubáčkovou k 
uzavření a podpisu smlouvy o odvádění odpadních vod dle bodu č. 1.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

1265/37/7/2016 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I
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1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a J.P., příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3456 v k.ú. Přerov jako dlužníkem. Dohodou se 
dlužník zavazuje splácet pohledávky statutárního města Přerova za J.P. na neuhrazených 
přefakturacích a úroku z prodlení k datu 18. 03. 2016 v celkové částce 13 339,00 Kč – z toho 
dluh  na neuhrazených přefakturacích činí 12 331,00 Kč a na úroku z prodlení k datu 18. 03. 
2016 činí 1 008,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 27 
měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do 
jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody 
splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

2 pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle 
bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a J.P. příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3456 v k.ú. Přerov  
jako dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje splácet pohledávky statutárního města Přerova za J.P.
na neuhrazených přefakturacích a úroku z prodlení k datu 18. 03. 2016 v celkové částce 13 339,00 Kč 
– z toho dluh  na neuhrazených přefakturacích činí 12 331,00 Kč a na úroku z prodlení k datu 18. 03. 
2016 činí 1 008,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 27 měsíců ode 
dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše 
dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek 
nebude uhrazena včas a v plné výši.

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

1266/37/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
433/1 v k.ú. Vinary u Přerova.

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 433/1 v k.ú. Vinary u 
Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a p. R.N., jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 18.4.2016

2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu.

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Holan), 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

1267/37/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
91/1 v k.ú. Lýsky.

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Lýsky mezi 
statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem 
pozemku a p. J.R., jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 18.4.2016

2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu.

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Holan), 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

1268/37/7/2016 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1046 v k.ú. 
Dluhonice- přípojka vody k RD na parc. č .377/1, 377/2 v k.ú. 
Dluhonice

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 1046 v k.ú. Žeravice 
mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11,  jako 
vlastníkem pozemku a p. T.N.  a Ing. P.N. jako žadatelem dle přílohy č.1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 18.4.2016

2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu, ve znění dle přílohy č.1.

VARIANTA II

1. neschvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 1046 v k.ú. Žeravice 
mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11,  jako 
vlastníkem pozemku a p. T.N.  a Ing. P.N. jako žadatelem dle přílohy č.1

2. ukládá náměstkovi primátora p. Pavlu Košutkovi projednat vybudování vodovodního řadu se 
společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02 Přerov.

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Holan),                
1 omluvena (Mgr. Netopilová)

PŘESTÁVKA: 15:45 – 16:00 hodin

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI
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1269/37/8/2016 Úprava platu ředitelky základní školy

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 03. 2016 platový postup do vyššího 
platového stupně paní Mgr. Kamile Burianové, ředitelce Základní školy Přerov, Trávník 27 v rozsahu 
dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 29.2.2016

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil.

1270/37/9/2016 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 
odst. 6 zákona 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt – 5 osob uvedených ve jmenném 
seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. Vydaný souhlas platí do 31. 3. 2017.

2. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt – 4 osoby uvedené ve jmenném 
seznamu, který je obsahem důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 22.2.2016

Hlasování: 9 pro, 1 proti (Ing. Měřínský),1 omluvena (Mgr. Netopilová)

1271/37/9/2016 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - městys Brodek 
u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 2 731,- Kč a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem jako příjemcem a 
městysem Brodek u Přerova, se sídlem Masarykovo náměstí 13, Brodek u Přerova, PSČ       
751 03, IČ 00301078 jako poskytovatelem. Účelem veřejnoprávní smlouvy je financování 
nákladů pobytu občana s trvalým pobytem v Brodku u Přerova v denním stacionáři v zařízení 
Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu, dle důvodové zprávy.
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Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.3.2016

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy dle bodu 1 návrhu usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejímu podpisu.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

10. RŮZNÉ

1272/37/10/2016 Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města 
Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, radní Ing. arch. Jan Horký.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí hodnocení odborné poroty soutěže z 12. 1. 2016,

2. rozhodla , že do 2. kola Soutěže o návrh Jednotného vizuálního stylu postupují návrhy č. 72 
od autorky Lenky Kubíčkové, č. 100 od autorky Markéty Steinert, č. 101 od autorky Markéty 
Steinert, č. 110 od autorky Mariany Tutschové, č. 171od autorky Veroniky Kořínkové,

3. vylučuje z účasti v Soutěži o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova 
návrhy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 50, č. 52, č. 53, č. 57, č. 61, č. 62, č. 63, č. 83, č. 93, č. 
95, č. 96, č. 98, č. 103, č. 105, č. 109, č. 111, č. 112, č. 153, č. 154, č. 155, č. 156, č. 180, č. 
196, č. 197, z důvodu nesplnění soutěžních podmínek,

4. upravuje soutěžní podmínky Soutěže o návrh Jednotného vizuálního stylu s posunem termínu 
o 4 týdny.

Hlasování: 8 pro, 2 se zdrželi (Bc. Navrátil, Ing. Holan), 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

1273/37/10/2016 Žádost notářky ve věci projednání pozůstalosti

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

souhlasí s prodejem z volné ruky při likvidaci dědictví nemovitosti, a to podílu jedna polovina na rod. 
domě v Lipníku nad Bečvou č. p. 652, na st. p. č. 453/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou, obec Lipník nad 
Bečvou, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3247 u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, za nabídnutou kupní cenu ve výši 20 000,- Kč 
společnosti Third Measurement s. r. o., se sídlem Olomouc, Marie Pospíšilové 589/2, IČ 28587553.

VARIANTA  II.
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nesouhlasí s prodejem z volné ruky při likvidaci dědictví nemovitosti, a to podílu jedna polovina na 
rod. domě v Lipníku nad Bečvou č. p. 652, na st. p. č. 453/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou, obec Lipník nad 
Bečvou, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3247 u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, za nabídnutou kupní cenu ve výši 20 000,- Kč 
společnosti Third Measurement s. r. o., se sídlem Olomouc, Marie Pospíšilové 589/2, IČ 28587553.

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

1274/37/10/2016 „Rozšíření webové aplikace správa energií a komoditní portál –
ENERGYBROKER“

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje jednorázovou výjimku z vnitřního předpisu č. 9/2012 „Zásady postupu při zadávaní 
veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí“, kterou bude rozšířena, pro potřeby 
Odboru správy majetku a komunálních služeb, webová aplikace pro správu energií, 
ENERGYBROKER o moduly teplo pro vytápění, teplá voda, vodné - stočné, vše dle znění 
Dodatku č. 1 ke SML/0624/2015

2. ukládá odboru vnitřní správy, oddělení informačních a komunikačních služeb, aby ve 
spolupráci s Oddělením bytové správy Odboru majetku a komunálních služeb, technicky 
zajistilo nasazení nových modulů aplikace ENERGYBROKER do IT infrastruktury MMPr,

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3631 520 Veřejné osvětlení 8 935,5 - 72,6 8 862,9

6171 35X Činnost místní správy
(informatika, GIS)

11 181,7 + 72,6 11 254,3

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

1275/37/10/2016 „Změna smlouvy o dílo č. SML/669/2011: Projekt 06 IOP-
Technologické centrum a elektronická spisová služba“

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu smlouvy o dílo č. SML/669/2011, jejíž znění bylo 
upraveno Dodatkem č. 1 ze dne 22. 02. 2012, uzavřené mezi Statutárním městem Přerov a TESCO 
SW a.s., kterou se zužuje předmět plnění smlouvy o funkční část dílčího plnění Technologického 
centra v rozsahu HELP Desk TC ORP. V souvislosti s tím se paušální platba snižuje o cenu za servisní 
a technickou podporu Helpdesku ve výši 30.000,- Kč,  hrazenou čtvrtletně, dále se o 2.000,- Kč 
snižuje i čtvrtletní cena servisu Technologického centra, vše dle znění Dodatku č. 2 ke smlouvě           
č. SML/669/2011.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)
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1276/37/10/2016 Použití znaku města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova organizací Post 
Bellum, která jej umístí na pozvánky na závěrečnou prezentaci a vyhlášení vítězů soutěže pořádané     
v rámci projektu "Příběhy našich sousedů".

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

1277/37/10/2016 Podněty a připomínky z  14. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se 
podněty a připomínkami vznesenými na 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. V. Puchalský

Termín: 7.3.2016

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 
TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA

Bc. Tomáš Navrátil
 informace o návštěvě v Kotoru – podpis smlouvy o partnerství – připravuje se spolupráce ve 

věci výročí 100 let od úmrtí Fr. Rasche 
 informace o podání individuální žádosti knihovny – viz usnesení

1278/37/11/2016 Podnět náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila

Rada města Přerova po projednání schvaluje podání individuální žádosti Městskou knihovnou v 
Přerově, příspěvkovou organizací na získání dotace Olomouckého kraje k výkonu Regionálních funkcí 
pro knihovny okresu Přerov zařazené do středisek Přerov a Všechovice v roce 2016. Požadovaná 
dotace je ve výši 1 014 225 Kč a není s ní spojena žádná spoluúčast pro knihovnu ani Statutární město 
Přerov.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová)

p. Rudolf Neuls
 informace o novém systému zpomalování vozidel 
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Ing. Jiří Kohout
 informace o jednání týkající se prevence kriminality v poslanecké sněmovně a o pozvání      

na bezpečnostní radu státu do Příbrami

12. ZÁVĚR

Primátor Mgr. Puchalský ukončil 37. schůzi Rady města Přerova konanou dne 18. února 2016                  
v 17.00 hodin.

V Přerově dne 23. 2. 2016

      Mgr. Vladimír Puchalský                               Rudolf Neuls
primátor Statutárního města Přerova                                                člen Rady města Přerova


