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USNESENÍ z 44. schůze Rady města Přerova konané dne 19. května 2016

1520/44/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 44. schůze Rady města 
Přerova konané dne 19. května 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 44. schůze Rady města Přerova konané dne 19. května 2016,

2. schvaluje pana Radka Pospíšilíka ověřovatelem usnesení a zápisu 44. schůze Rady města 
Přerova.

1521/44/3/2016 Návrh na personální změny

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností k 1. 6. 2016 do funkce člena Komise pro 
projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty Josefa 
Sládka.

1522/44/4/2016 Rozpočtové opatření č. 10

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

1523/44/4/2016 Rozpočtové opatření č. 10 - dodatek

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

1524/44/4/2016 Smlouva o zajištění reklamy

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 30.000 Kč (plus platná sazba DPH) 
mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem Emos spol. s 
r.o. se sídlem Šířava 295/17, 750 02  Přerov I - Město, IČ: 11914104, jejímž účelem je 
prezentace objednatele v rámci oslav, pořádaných městem k 760. výročí povýšení Přerova na 
město,

2. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 20.000 Kč (plus platná sazba DPH) 
mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem Vodovody       
a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem: Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 
47674521,  jejímž účelem je prezentace objednatele v rámci oslav, pořádaných městem k 760. 
výročí povýšení Přerova na město,

3. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 30.000 Kč (plus platná sazba DPH) 
mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem Teplo Přerov 
a.s. se sídlem Blahoslavova 1499/7, 750 11 Přerov 2, IČ: 25391453, jejímž účelem je 
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prezentace objednatele v rámci oslav, pořádaných městem k 760. výročí povýšení Přerova       
na město,

4. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 20.000 Kč (plus platná sazba DPH) 
mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem PSP 
Engineering a.s.se sídlem Kojetínská 3186/79, Přerov, 750 53, IČ: 60792078, jejímž účelem je 
prezentace objednatele v rámci oslav, pořádaných městem k 760. výročí povýšení Přerova na 
město,

5. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 20.000 Kč (plus platná sazba DPH) 
mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem PRECHEZA 
a.s. se sídlem nábř.. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, Přerov I – Město, 750 02   Přerov, 750 53
IČ: 268 72 307, jejímž účelem je prezentace objednatele v rámci oslav, pořádaných městem     
k 760. výročí povýšení Přerova na město,

6. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 25.000 Kč (plus platná sazba DPH) 
mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem PSP Pohony 
a.s. se sídlem Kojetínská 3148/73d, 750 02  Přerov I - Město, IČ: 476 74 784, jejímž účelem je 
prezentace objednatele v rámci oslav, pořádaných městem k 760. výročí povýšení Přerova     
na město,

7. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem smlouvy o zajištění reklamy.

1525/44/5/2016 Územní studie veřejného prostranství

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje pořídit územní 
studii veřejných prostranství zpřístupňující pozemky pro rodinné domy v rozvojových plochách 
místních částí Přerov XII-Žeravice a Přerov IV-Kozlovice.

1526/44/5/2016 Výjimka ze stavební uzávěry – “Dětské hřiště – ul. Sokolská, Přerov“

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zahájení řízení o výjimce ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou 
“Mimoúrovňové křížení silnice I/55 a I/18 s železniční tratí Českých drah, mimo jiné               
i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK Předmostí“ pro stavbu “Dětské hřiště – ul. 
Sokolská, Přerov“, situovanou na pozemku parc.č. 4293/1 v katastrálním území Přerov, který 
je součástí stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).

2. pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu a provedení všech úkonů 
spojených s povolováním výjimky ze stavební uzávěry “Mimoúrovňové křížení silnice I/55      
a I/18 s železniční tratí Českých drah, mimo jiné i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK 
Předmostí“.

1527/44/5/2016 Areál Mamutov - smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení      
na pozemku p.č. 216/24 v k.ú. Předmostí, mezi statutárním městem Přerov a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035.

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

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

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

rozpočet po 
úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bank. účtech

308 310,7 + 122,0 308 432,7

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

rozpočet po 
úpravě

410 Projektové dokumentace (koncepce a 
rozvoj)

872,5 + 122,0 994,5

1528/44/6/2016 „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky Muzea
Komenského v Přerově, p.o.  v prostorách zámku, Horní náměstí 1, 
Přerov“ – dohoda o ukončení platnosti smlouvy o dílo

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti smlouvy o dílo č. SML/1585/2015, 
013511/2016 ze dne 3.5.2016  uzavřené mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, 
a Robertem Hlochem, 750 02, Přestavlky 70, IČ 65921071, jako zhotovitelem, na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky Muzea 
Komenského v Přerově, p.o.  v prostorách zámku, Horní náměstí 1, Přerov“

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
souvisejícího s uzavřením dohody o ukončení platnosti smlouvy o dílo mezi objednatelem       
a zhotovitelem a k jejímu podpisu.

1529/44/6/2016 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace v ul. Hanácká a 
Kovářská v Přerově X-Popovicích“ - rozhodnutí o vyloučení uchazečů, 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise 
ustanovené zadavatelem pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek 
veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace v ul. Hanácká a Kovářská v Přerově X-
Popovicích“,

2. vylučuje, v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
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„Rekonstrukce komunikace v ul. Hanácká a Kovářská v Přerově X-Popovicích“ uchazeče 
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ 62360213, pro nesplnění zadávacích 
podmínek,

3. vylučuje, v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Rekonstrukce komunikace v ul. Hanácká a Kovářská v Přerově X-Popovicích“ uchazeče 
SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 47155558, pro 
nesplnění zadávacích podmínek,

4. rozhodla, v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce komunikace v ul. Hanácká a Kovářská v Přerově X-Popovicích“, která byla 
předložena uchazečem STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, IČ 60838744,

5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,          
a společností STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, IČ 60838744, jako 
zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace v ul. Hanácká a Kovářská        
v Přerově X-Popovicích“.

               
Cena za plnění bude činit 1.941.269,00 Kč bez DPH, tj. 2.348.935,50 Kč vč. DPH.

V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost               
k uzavření smlouvy, bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem v pořadí dle ustanovení § 82 odst. 4 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, 
bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Ing. Petra Měřínského na základě jeho pověření 
usnesením Rady města Přerova, č. usn. 1345/40/6/2016, ze dne 17. března 2016.

1530/44/6/2016 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora 2016 a 2017“ – rozhodnutí           
o vyloučení uchazeče a výběru nejvhodnější nabídky

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím 
mobilního operátora 2016 a 2017“ vázané na posouzení kvalifikace, posouzení nabídek, 
posouzení výše nabídkových cen a hodnocení nabídek,

2. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
„Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2016 a 2017“ 
uchazeče č. 1 Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 
Praha 5, IČ: 25788001, z důvodu nesplnění požadavků na podání nabídek,

3. rozhodla o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 
operátora 2016 a 2017“, která byla předložena od společnosti O2 Czech Republic a.s., Praha 4 
- Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, IČ: 60193336,

4. schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o poskytování hlasových a datových služeb                   
a souvisejících elektronických služeb prostřednictvím sítí elektronických komunikací mezi 
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statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a společností O2 Czech Republic a.s., Praha 4 
- Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, IČ: 60193336, jako poskytovatelem, předmětu 
plnění veřejné zakázky „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 
operátora 2016 a 2017“, dle přílohy č. 4. 

Cena za plnění bude činit 972 740,64  Kč bez DPH, tj. 1 177 016,17 Kč vč. DPH.

V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost                
k uzavření smlouvy, bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem v pořadí.

5. 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.

1531/44/6/2016 Příprava investiční akce „Přestupní terminál za nádražím v Přerově“

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení projektové přípravy investiční akce „Přestupní terminál za nádražím           
v Přerově“ dle přiložené situace v rozsahu: návrh dopravního uspořádání prostoru (návrh 
uspořádání komunikací, návrh nových parkovacích míst, umístění autobusové zastávky, 
zavedení cyklodopravy do prostoru terminálu), návrh doplňujících staveb a mobiliáře

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování dokumentace na realizaci 
projektu (vypracování studie proveditelnosti, projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, 
stavební povolení a provádění stavby a všech souvisejících dokumentací, včetně vypracování 
položkového rozpočtu na realizaci projektu). Dokumentace budou splňovat podmínky 
dotačního titulu ITI, příp. IROP.

1532/44/6/2016 Veřejná zakázka „Úpravy propojení cyklostezek u OK Želatovská, 
Přerov“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené zadavatelem pro otevírání 
obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu „Úpravy propojení cyklostezek u OK Želatovská, Přerov“,

2. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Úpravy propojení 
cyklostezek u OK Želatovská, Přerov“ uchazeče SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, 
Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 47155558, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,

3. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Úpravy propojení 
cyklostezek u OK Želatovská, Přerov“ uchazeče BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 
1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 02189330, z důvodu nesplnění zadávacích 
podmínek,

4. rozhodla, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávacími podmínkami a vnitřním 
předpisem č. 9/2012, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
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„Úpravy propojení cyklostezek u OK Želatovská, Přerov“, která byla předložena uchazečem 
SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 
60775530,

5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČ 60775530, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úpravy 
propojení cyklostezek u OK Želatovská, Přerov“.

               
Cena za plnění bude činit 391.452,02 Kč bez DPH, tj. 473.656,94 Kč vč. DPH.

V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost                
k uzavření smlouvy, bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem v pořadí.

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, 
bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Ing. Petra Měřínského na základě jeho pověření 
usnesením Rady města Přerova, č. usn. 1390/41/6/2016, ze dne 7. dubna 2016.

1533/44/6/2016 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

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 předpokladu marného uplynutí lhůty pro podání námitek proti zrušení 
předchozího zadávacího řízení se stejným předmětem plnění,

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 Odd. PZD Bc. Bohdana Kalincová Odd. PZD
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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 Odd. PZD Bc. Bohdana Kalincová Odd. PZD 

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.

1534/44/6/2016 Veřejná zakázka „Odstranění části stavby požární nádrže u restaurace 
Haná v Přerově a přemístění sochařských fragmentů“ – schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 
komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a 
hodnocení nabídek

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 
„Odstranění části stavby požární nádrže u restaurace Haná v Přerově a přemístění sochařských 
fragmentů“ dle příloh č. 1 - 3,

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Odstranění části stavby požární nádrže u restaurace Haná v Přerově a přemístění sochařských 
fragmentů“, postupem dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 9/2012,

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. PROFISTAV PŘEROV a.s., Přerov - Přerov VI - Újezdec, K Moštěnici 265/8a, 
PSČ 750 02

25395653

2. PSS Přerovská stavební a.s.,  Přerov - Přerov I - město, Skopalova 2861/7, 
PSČ 750 02

27769585

3. Traweko 96 s.r.o. , Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou 25363751

4. Středomoravské stavby s.r.o., Přerov -  Přerov I - Město, Svépomoc I 2012/51, 49689053
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PSČ 75002

5. SISKO s.r.o., Přerov I – Město, 750 02 Přerov, Velká Dlážka 6, 750 02 Přerov 47155558

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 9/2012, komisi pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

P.č. Člen komise Organizace Náhradník Organizace

1. Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Ing. Vladimír Holan Zástupce zadavatele

2. Ing. Tomáš Grapl projektant Ing. Miroslav Vobr projektant

3. Ing. Jiří Draška Výbor PRID Ladislav Mlčák Výbor PRID

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů, 
veřejných zakázek a 
dotací

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů, 
veřejných zakázek a 
dotací 

5. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 
zakázce podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídky, Rozhodnutí               
o vyloučení uchazečů a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a dalších souvisejících 
dokumentů,

6. 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.

1535/44/6/2016 Veřejná zakázka „MŠ Na Odpoledni 16 – výměna dvou schodišť“  –
rozhodnutí o vyloučení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky      
a schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené zadavatelem pro otevírání 
obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu „MŠ Na Odpoledni 16 – výměna dvou schodišť“,

2. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „MŠ Na Odpoledni 16 
– výměna dvou schodišť“ uchazeče SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 
750 02 Přerov, IČ 47155558, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,

3. rozhodla v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávacími podmínkami a vnitřním předpisem        
č. 9/2012, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ Na 
Odpoledni 16 – výměna dvou schodišť“, která byla předložena uchazečem PSS Přerovská 
stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I – město, IČ 27769585.

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,          
a společností PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I – město, IČ 
27769585, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ Na Odpoledni 16 –
výměna dvou schodišť“.

               
Cena za plnění bude činit 1.947.893,07 bez DPH, tj. 2.356.951,07 Kč vč. DPH.
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V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost               
k uzavření smlouvy, bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem v pořadí.

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, 
bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Ing. Petra Měřínského na základě jeho pověření 
usnesením Rady města Přerova, č. usn. 1439/42/7/2016, ze dne 21. dubna 2016, a to za podmínky 
schválení bodu 5 uvedeného návrhu na usnesení

5. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet
po úpravě

2212 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500135 – Oprava 
komunikace ulic Hanácká a Kovářská v Popovicích)

4 315,0 - 390,0 3 925,0

3111 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500313 – MŠ Na 
Odpoledni 16 – výměna dvou schodišť)

2 000,0 + 390,0 2 390,0

1536/44/7/2016 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města 
Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 2611/103 v objektu k 
bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov 
I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení č. 1168/25/3/2014, přijaté        
na 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 15.9.2014.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodování o záměru statutárního 
města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 2611/103 o výměře 36,1 m2 v objektu     
k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je 
součástí pozemku p.č. 2424/2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov (Klivarova 1, 3, 5        
v Přerově).

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod nebytové jednotky č. 2611/103 o výměře 36,1 m2 v objektu k bydlení č.p. 
2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je součástí 
pozemku p.č. 2424/2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov (Klivarova 1, 3, 5 v Přerově), 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, 
č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2424/2, 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 2424/2, zastavěná plocha a nádvoří    
v k.ú. Přerov, ve výši 361/16369.

1537/44/7/2016 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- 4 bytových jednotek v objektech k bydlení do vlastnictví stávajících 
nájemců 

Rada města Přerova po projednání se neusnesla ve věci záměru úplatného převodu:

1. bytové jednotky bytové jednotky č. 2630/12 v objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov 
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(Optiky 1, 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu       
k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném            
na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov ve výši 
8115/177291, 

2. bytové jednotky č. 52/21 v objektu k bydlení č.p. 51, č.p. 52, příslušném pro část obce Přerov 
II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 718 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 22, 24), 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 51, 
č.p. 52, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 718     
v k.ú. Předmostí a pozemku p.č. st. 718 v k.ú. Předmostí ve výši 6840/282002, 

3. bytové jednotky č. 1956/3 v objektu k bydlení č.p. 1956, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, postaveném na pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 1), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1956, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. Přerov 
a pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. Přerov ve výši 6225/133875,

4. bytové jednotky č. 26/10 v objektu k bydlení č.p. 26, příslušném pro část obce Přerov II –
Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 709 v k.ú. Předmostí (Dr. Milady Horákové 13), 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 26, 
příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 709 v k.ú. 
Předmostí a pozemku p.č. st. 709 v k.ú. Předmostí ve výši 3182/138442,

do vlastnictví nájemců.

1538/44/7/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 3691/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 3619/1,  ost. plocha,  označený v geometrickém plánu jako pozemek p.č. 
3619/5, zast. plocha, o výměře 3 m2 , v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova                 
do podílového spoluvlastnictví K.  a I.B., za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého 
posudku ve výši 3 660,- Kč, tj. 1220,- Kč/m2. Na převod výše uvedené části pozemku bude nejprve 
uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, jejíž součástí bude dohoda o bezesmluvním užívání  ve 
výši 25,- Kč/m2/rok za 3 roky zpětně, ve znění dle přílohy.

1539/44/7/2016 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - část 
pozemku  p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice u Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako propachtovatelem a Bc. 
I.H., jako pachtýřem, kterou  bude  ke dni 31.5.2016 ukončen pacht k části pozemku  
p.č.455/2, ovocný sad, o výměře 226 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova, založený pachtovní 
smlouvou uzavřenou mezi propachtovatelem a pachtýřem dne 3.9.2014.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku p.č. 455/2, ovocný sad,      
o výměře 226 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova.
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1540/44/7/2016 Výpůjčka nemovité věci statutárním městem Přerov – části pozemku 
p.č. 590/2 v k.ú. Rokytnice u Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 590/2, ostatní plocha, o výměře 1 m2 v k.ú. Rokytnice 
u Přerova a uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Římskokatolickou farností Rokytnice u 
Přerova, č.p. 130, 751 04 Rokytnice (jako půjčitel) a statutárním městem Přerov (jako 
vypůjčitelem) ve znění dle přílohy č. 1. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Součástí smlouvy je ujednání, kterým půjčitel uděluje 
vypůjčiteli právo provést stavbu infomační tabule.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.6.2016

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

1541/44/7/2016 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích pozemků  p.č. 
5088/2, p.č. 5097, p.č. 6568/11, p.č. 6585/1, p.č. 6586, p.č. 6577/17, p.č. 
6577/196, p.č. 6577/199, p.č. 6577/265, p.č. 6577/266, p.č. 6585/2, p.č. 
5088/3, p.č. 6577/25, p.č. 6577/26,, vše v k.ú. Přerov, v majetku 
statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                
z věcného břemene - služebnosti zřídit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní 
komunikační vedení, provádět na podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem jeho 
modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti k  tíži pozemků  p.č. 5088/2, p.č. 5097, p.č. 
6568/11, p.č. 6585/1, p.č. 6586, p.č. 6577/17, p.č. 6577/196, p.č. 6577/199, p.č. 6577/265, p.č. 
6577/266, p.č. 6585/2, p.č. 5088/3, p.č. 6577/25, p.č. 6577/26, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle 
geometrických plánů č. 6045-462-115/2014, č. 6046-463-115/2014, č. 6066-465-115/2014,      
a to ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 6, 
Žižkov, 130 00  Praha 3, IČ 04084063.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako 
obtíženým z věcného břemene - služebnosti a Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se 
sídlem Olšanská 6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, jako oprávněným z věcného 
břemene  - služebnosti    a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se 
sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, jako investorem, bude uzavřena na dobu 
neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2016/VB/Př-029/S.I-55, ve výši 
251.520,- Kč, včetně DPH, dle přílohy č.1.  Investor uhradí povinnému jednorázovou úhradu 
za zřízení věcného břemene, podá návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a uhradí 
správní poplatek za vklad.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.7.2016

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu  usnesení  a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 
tohoto právního jednání.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal
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Termín: 30.6.2016

1542/44/7/2016 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 526/1, p.č. 
541/1, p.č. 633/40, p.č. 633/41,  vše v k.ú. Předmostí, v majetku 
statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                 
z věcného břemene zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy –
podzemního kabelového vedení NN, provádět na součásti distribuční soustavy úpravy             
za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího 
odstranění  k tíži pozemků p.č. 526/1, p.č. 541/1, p.č. 633/40, p.č. 633/41,  vše v k.ú. 
Předmostí,  v  rozsahu dle geometrického plánu č. 1143-431-115/2014,  a to ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 
24729035.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako 
povinným z věcného břemene - služebnosti a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 
02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene - služebnost         
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 
140 00 Praha 4, IČ 65993390, jako investorem, bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 2016/VB/Př-027/S.I-55, ve výši 10.430,- Kč, včetně 
DPH, dle přílohy č.1. Investor uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného 
břemene, podá návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a  uhradí správní poplatek           
za vklad.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.7.2016

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu  usnesení  a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 
tohoto právního jednání.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal

Termín: 30.6.2016

1543/44/7/2016 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 6531/1, p.č. 
6957, p.č. 6958, p.č. 6959, p.č. 6568/11, p.č. 6577/265, p.č. 6590/61, p.č. 
4135/16, p.č. 6633/1, p.č. 4221, p.č. 4221/1, p.č. 5096, p.č. 6714/1, p.č. 
6714/4, p.č. 6714/5,  vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města 
Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                
z věcného břemene zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy –
podzemního kabelového vedení VN,NN, venkovního vedení 22 kV, provádět na součásti 
distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její 
výkonnosti, včetně jejího odstranění  k tíži pozemků  p.č. 6531/1, p.č. 6957, p.č. 6958, p.č. 
6959, p.č. 6568/11, p.č. 6577/265, p.č. 6590/61, p.č. 4135/16, p.č. 6633/1, p.č. 4221, p.č. 
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4221/1, p.č. 5096, p.č. 6714/1, p.č. 6714/4, p.č. 6714/5,  vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle 
geometrických plánů č. 6050-412-115/2014, č. 6069-413-115/2014, č. 6052-431-115/2014      
a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly, IČ 24729035.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem,  jako 
povinným z věcného břemene - služebnosti a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 
02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti        
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 
140 00 Praha 4, IČ 65993390, jako investorem, bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 2016/VB/Př-030/S.I-55, ve výši 147.210,- Kč, včetně 
DPH, dle přílohy č.1.   Investor uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného 
břemene, podá  návrh  na vklad práva do katastru nemovitostí a  uhradí správní poplatek         
za vklad.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.7.2016

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu  usnesení  a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 
tohoto právního jednání.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal

Termín: 30.6.2016

1544/44/7/2016 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4219/1, p.č. 
4221, p.č. 4222/1, p.č. 5096, p.č. 6714/1, p.č. 6714/5, p.č. 6714/4, p.č. 
6552/22, p.č. 6568/11, p.č. 6577/265, p.č. 6577/266, vše v k.ú. Přerov,         
v majetku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                
z věcného břemene zřídit a provozovat vodovodní  potrubí DN 300 LTH, PVC DN 100, a s 
tím spojeného omezení, spočívajícího v právu chůze a jízdy spočívající ve vstupu, vjíždění 
všemi dopravními prostředky a stavebními mechanismy  v souvislosti s opravami, údržbou, 
modernizací nebo zlepšením výkonnosti vodovodu a likvidaci potrubí k  tíži pozemků p.č. 
4219/1, p.č. 4221, p.č. 4222/1, p.č. 5096, p.č. 6714/1, p.č. 6714/5, p.č. 6714/4, p.č. 6552/22, 
p.č. 6568/11, p.č. 6577/265, p.č. 6577/266, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrických  
plánů č. 6048-304-115/2014, č. 6067-312-115/2014, p.č. 6068-315-115/2014, a to ve prospěch 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02  Přerov, IČ 
47674521.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako 
povinným z věcného břemene - služebnosti a Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem 
Šířava 21, 750 02  Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti   
a Ředitelstvím silnic  a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 
140 00 Praha 4, IČ 65993390, jako investorem, bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 2015/VB/Př-024/S.I-55, ve výši 171.450,- Kč, včetně 
DPH, dle přílohy č.1.   Investor uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného 
břemene, podá  návrh  na vklad práva do katastru nemovitostí a uhradí správní poplatek        
za vklad.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal

Termín: 30.6.2016
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu usnesení  a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto 
právního jednání.

1545/44/7/2016 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 6633/1, vše       
v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                 
z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové elektrické vedení varovného systému  -
hlásiče náledí, a s tím spojeného omezení, spočívajícího v právu oprávněného provádět úpravy 
za účelem obnovy kabelu, jeho výměny, modernizace, nebo zlepšení výkonnosti, včetně jeho 
odstranění k  tíži pozemku p.č. 6633/1, v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 
6071-490-115/2014 a to ve prospěch Ředitelství  silnic  a  dálnic ČR, státní příspěvkové 
organizace, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390. Smlouva o zřízení 
věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným z věcného 
břemene - služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací,         
se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, 750 02  Přerov, IČ 65993390, jako oprávněným        
z věcného břemene - služebnosti, bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem č. 2016/VB/Př-025/S.I-55, ve výši 10.000,- Kč, včetně DPH, dle přílohy 
č.1.   Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, podá 
návrh  na vklad práva do katastru nemovitostí a  uhradí správní poplatek za vklad.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal

Termín: 31.7.2016

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu usnesení  a podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 
tohoto právního jednání.

1546/44/7/2016 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4117, p.č. 
4118, p.č. 6588/1, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města 
Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                
z věcného břemene zřídit, umístit a provozovat podzemní elektrický kabel a s tím související 
právo oprávněného z věcného břemene provádět úpravy za účelem obnovy kabelu, jeho 
výměny, modernizace, nebo zlepšení výkonnosti, včetně jeho odstranění  k tíži pozemků p.č. 
4117, p.č. 4118, p.č. 6588/1, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6073-
439-115/2014, a to ve prospěch M.O.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem,  jako 
povinným z věcného břemene a M.O., jako oprávněným z věcného břemene a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, 
IČ 65993390, jako investorem, bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem č. 2016/VB/Př-026/S.I-55, ve výši 5.360,- Kč, včetně DPH, dle přílohy 
č.1. Investor uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, podá  návrh  
na vklad práva do katastru nemovitostí  a  uhradí správní poplatek za vklad.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal
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Termín: 31.7.2016

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu  usnesení  a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 
tohoto právního jednání.

1547/44/7/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti k tíži  pozemku p.č. 5372 v k.ú. 
Přerov  a  smlouva o právu provést stavbu – „Přerov, parc.5348, J.P.-
NNk"

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje – zřízení věcného břemene – služebnosti  odpovídajícího právu oprávněného           
z věcného břemene – zřídit, uložit  a provozovat kabelové vedení NNk  a s tím spojené 
omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 
osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu, údržby, 
včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto kabelového vedení k tíži pozemku p.č. 5372,  
v k.ú.  Přerov, ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce a.s.,  se sídlem  Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou,  
jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě 
znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako 
budoucím povinným z věcného břemene – služebnosti, na straně jedné  a  společností ČEZ 
Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035  jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene na straně druhé.  Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, 
dle přílohy č. 1.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému               
z věcného břemene - služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, 
kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku 
včetně ochranného pásma. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene – služebnosti  včetně ochranného pásma, 
která bude navýšena   o  příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene nechá vypracovat vlastník pozemku 
statutární město Přerov. Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním 
geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení 
věcného břemene  - služebnosti  do katastru nemovitostí.

2. schvaluje uzavření smlouvy o  právu provést stavbu stavby „Přerov, parc.5348, J.P.-NNk (IV-
12-8011644)“,  a to uložení kabelového vedení NN na části pozemku p.č. 5372 v k.ú. Přerov 
mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku  a ČEZ  Distribuce a.s., se sídlem  
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035,  jako stavebníkem, dle přílohy č. 1. 
Smlouva  je podkladem pro  správní řízení a slouží jako vyjádření účastníka řízení s umístěním 
stavby.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.6.2016
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3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. a 2.  návrhu  usnesení, a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 
tohoto právního jednání.

1548/44/7/2016 Uzavření smlouvy o právu provést stavbu  a smlouvy o zřízení věcného 
břemene  na pozemku p.č. 1310 v k.ú. Tučín.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy dle  § 1746 odst. 2 zák.č. 89/212 občanského zákoníku,   o  právu 
provést stavbu technické infrastruktury,  a to uložení kabelového vedení  NN-0,4 kV ( IV-12-
8011044)  akce  „Tučín, Štěpán, p.č. 354/4 – přípojka NN“, mezi statutárním městem Přerov, 
vlastníkem pozemku a společnosti  ČEZ Distribuce ,a.s. se sídlem Děčín,  IV-Podmolky, 
Teplická 874/8 IČ: 26871891, stavebníkem.   Smlouva  je podkladem pro  správním řízení        
a slouží jako vyjádření účastníka řízení s umístěním stavby.

2. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti,  odpovídajícího právu oprávněného            
z věcného břemene – zřídit, uložit  a provozovat kabelové vedení  NN-0,4 kV ( IV-12-
8011044)  akce  „Tučín, Štěpán, p.č. 354/4 – přípojka NN“, ve prospěch  společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín,  IV-Podmolky, Teplická 874/8 IČ: 26871891, a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. Věcné břemeno -
služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou,  jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena           
o příslušnou sazbu DPH. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi 
statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene - služebnosti na 
straně jedné a  společností ČEZ Distribuce ,a.s. se sídlem Děčín,  IV-Podmolky, Teplická 
874/8, IČ: 26871891, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému               
z věcného břemene - služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, 
kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku 
včetně ochranného pásma. Znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena   o  
příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene nechá vypracovat vlastník pozemků statutární město Přerov. Budoucí 
oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku 
a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti  do katastru 
nemovitostí.

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. a  2.  návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání

1549/44/7/2016 Převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova  -
parkovacích karet pro volné parkování na parkovišti na střeše 
obchodní galerie (budova bývalého Prioru) na ul. Čechova v Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod movitých věcí 400 ks parkovacích karet a personifikační čtečky      
do majetku statutárního města Přerova a uzavření kupní smlouvy mezi GALERIE Přerov 
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s.r.o., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 25/7, IČ: 29287138, jako prodávajícím                    
a statutárním městem Přerov, jako kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. Parkovací karty budou 
mít životnost 5 let a umožní vjezd a výjezd s možností parkování po dobu 24 hod denně        
na střeše „Obchodní galerie Přerov“, kdy parkovací systém bude  nastaven tak, že k těmto 
parkovacím kartám a i k parkovacím kartám - 100 ks - zakoupeným na základě kupní smlouvy 
uzavřené mezi statutární městem Přerov, jako prodávajícím a společností GALERIE Přerov 
s.r.o., jako kupujícím dne 19.10.2015,  bude blokovat 100 volných stání v celé ploše 
parkoviště. Kupní cena je stanovena dohodou ve výši 20.000,- Kč, navýšená o příslušnou 
sazbu DPH ( t.j. 50,- Kč za 1 ks karty, navýšená o příslušnou sazbu DPH) a 3.980,- Kč, 
navýšená o příslušnou sazbu DPH za personifikační čtečku.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.5.2016

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

1550/44/7/2016 Bezúplatný převod movité věci - vývěsní skříňky z vlastnictví 
statutárního města Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy na movitou věc – vývěsní skříňku, inv. č. 442-
00004351, z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví církevní organizace Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Č. Drahlovského 
912/1, IČ 47998431, ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.5.2016

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

1551/44/7/2016 Realizace sběru použitých jedlých olejů a tuků na veřejně přístupných 
kontejnerových stanovištích na území města Přerova

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí realizaci sběru použitých jedlých olejů a tuků         
z domácností pod katalogovým číslem 20 01 25 pomocí speciálních sběrných nádob rozmístěných      
na kontejnerových stáních území města Přerova prostřednictvím Technických služeb města Přerova.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 19.8.2016

1552/44/7/2016 Realizace stavby „Rozšíření ulice Palackého v Přerově“,  SO 102 
Chodníky a uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností 
souvisejících s realizací stavby "Rozšíření ulice Palackého v Přerově", 
SO 102 Chodníky

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje v souvislosti s rozšíření ulice Palackého v Přerově  provést  stavbu, spočívající         
v předláždění stávajícího chodníku na východní straně komunikace ulice Palackého a to v 
rozsahu dle projektové dokumentace, zpracované firmou PRINTES- ATELIER, s.r.o., Mostní 
11a, 750 02 Přerov, „Změna stavby před dokončením – SO 102 Chodníky“.

2. schvaluje 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 STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 
Praha 5, IČ 60838744.

3. schvaluje uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností souvisejících s realizací stavby 
"Rozšíření ulice Palackého v Přerově", SO 102 Chodníky ve znění dle Přílohy č. 1   mezi 
statutárním městem Přerovem, IČ 00301825 jako nabyvatelem a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390 jako převodcem. Předmětem 
postoupení práv a povinností jsou zejména práva a povinnosti vyplývající z územního 
rozhodnutí, stavebního povolení, rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení a z povolení 
změny stavby před dokončením, to vše v rámci předmětné investiční akce.

4. pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb uzavřením Smlouvy o dílo s firmou 
STRABAG, a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, na realizaci 
stavby za nabídkovou cenu 296 333,- Kč bez DPH, tj. 358 563,- vč. DPH.

5. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

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

rozpočet po 
úpravě

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky
a náhrady

323,1 * + 6,1 329,2

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze státního rozpočtu

1 268,0 + 352,5 1 620,5

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

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

rozpočet po 
úpravě

2219 520 Ostatní záležitosti pozemních
komunikací

6 294,1 * + 358,6 6 652,7

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

6. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 3 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

1553/44/7/2016 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše  60,20  m2, v domě č. p. 2525, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/5, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť IV, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů), s panem T.S., za nájemné ve výši 70,00 
Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
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zařizovací předměty v bytě umístěné, na dobu určitou do 31. 5. 2017  s možností prodloužení.  
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 63,30 m2, v domě č. p. 2508, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/8, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť IV, č. o. 17 (vč. zařizovacích předmětů), s paní Z.H., za nájemné ve výši 72,00 
Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty v bytě umístěné, na dobu určitou do 31. 5. 2017 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+0), o ploše 37,45 m2, v domě č. p. 2487, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/17, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť I, č. o. 29 (vč. zařizovacích předmětů), s paní P.M., za nájemné ve výši 65,00 Kč/ 
m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty v bytě umístěné, na dobu určitou do 31. 5. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 57,44 m2, v domě č. p. 2527, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/3, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť IV, č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů), s paní Z.B., za nájemné ve výši 65,00 Kč/ 
m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty v bytě umístěné, na dobu určitou do 31. 5. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+1), o ploše  41,03  m2, v domě č. p. 2089, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4010, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, 
č. o. 30 (vč. zařizovacích předmětů), s paní M.B., za nájemné ve výši 60,00 Kč/m2/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty v 
bytě umístěné, na dobu určitou do 31. 5. 2017 s možností prodloužení, za podmínky uzavření 
dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu.

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť IV/5,         
s paní Z.H.

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť IV/17,       
s paní N.M.

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť IV/17,       
s paní K.H.

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 3 v Přerově, Boženy Němcové 15, 
s panem a paní M.  a Y.P.

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 46 v Přerově, Sokolovská 4,          
s panem A.G.

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť IV/3,         
s paní Z.H.

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Kopaniny 14              
s manželi K.

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Kopaniny 14               
s manželi J.
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1554/44/7/2016 Schválení nové nájemní smlouvy

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše  66,11  
m2, v domě č. p. 425, příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku parc. č. 758,    v k. ú. 
Přerov, Hranická, č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s paní P.N., za stávajících podmínek nájemní 
smlouvy ze dne 8.10.2014 uzavřené mezi statutárním městem Přerov a paní N.P. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

1555/44/7/2016 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích dotčených stavbou 
„II/434 Kozlovice – průtah“ v k.ú. Kozlovice u Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích parc. č. 2/1 o výměře cca 
54 m2 (trvalý zábor), parc. č. 51/7 o výměře cca 63 m2 (trvalý zábor) a o výměře cca 4 m2

(dočasný zábor), parc. č. 58/1 o výměře cca 34 m2 (trvalý zábor) a o výměře cca 4 m2

(dočasný zábor), parc. č. 208/1 o výměře cca 375 m2 (trvalý zábor), parc. č. 458/1 o výměře 
cca 56 m2 (trvalý zábor) a o výměře cca 34 m2 (dočasný zábor), parc. č. 458/2 o výměře cca 
15 m2 (trvalý zábor) a o výměře cca 19 m2 (dočasný zábor), parc. č. 548/1 o výměře cca 52 m2

(trvalý zábor) a o výměře cca 14 m2 (dočasný zábor), parc. č. 684/15 o výměře cca 6 m2

(trvalý zábor), parc. č. 947/11 o výměře cca 3 m2 (dočasný zábor) a parc. č. 947/12 o výměře 
cca 25 m2 (dočasný zábor), vše v katastrálním území Kozlovice u Přerova, obec Kozlovice 
dotčených stavbou ,,II/434 Kozlovice – průtah“ mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-
Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemků a Olomouckým krajem, se 
sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11,IČ:60609460, jako stavebníkem, ve znění dle 
přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 19.8.2016

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

1556/44/7/2016 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 2645/1, p.č.2645/43, 
p.č. 2680/1, p.č. 2680/45, p.č. 2701 v k.ú. Přerov-rekonstrukce 
venkovních potrubních rozvodů- EC II-2.etapa

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 2645/1 ostatní plocha-
48370 m2, p.č.2645/43 ostatní plocha-3618 m2, p.č. 2680/1 ostatní plocha-34971 m2, p.č. 
2680/45 zastavěná plocha a nádvoří-4199 m2, p.č. 2701 ostatní plocha-701 m2 mezi 
Statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem 
pozemku a společností Teplo Přerov a.s., se sídlem Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov, IČO: 
25391453,  jako žadatelem dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 19.8.2016

2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu.
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1557/44/7/2016 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 4977, p.č. 712/19 , 
p.č. 710/2 , p.č. 709, p.č. 708,  p.č. 4957/3  v k.ú. Přerov-,, Rekonstrukce 
vodovodu v části ul. Kojetínská, Přerov“

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 4977 ostatní plocha-
1019 m2, p.č. 712/19 ostatní plocha-464 m2, p.č. 710/2 ostatní plocha- 117 m2, p.č. 709 ostatní 
plocha- 206 m2, p.č. 708 ostatní plocha- 21 m2,  p.č. 4957/3 ostatní plocha- 3660 m2     v k.ú. 
Přerov mezi Statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 
482/21, 750 02 Přerov, IČO: 47674521,  jako žadatelem dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 19.8.2016

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

1558/44/7/2016 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 4983/1 ostatní 
plocha-3065 m2,  v k.ú. Přerov- ,,Horkovodní přípojka, Wurmova 28, 
Přerov“

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku  p.č. 4983/1 ostatní plocha-
3065 m2,  v k.ú. Přerov mezi Statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 
709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a společností Teplo Přerov a.s., se sídlem 
Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov, IČO: 25391453,  jako žadatelem dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 19.8.2016

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

1559/44/7/2016 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1538/3,  v k.ú. 
Žeravice- ,,Rozšíření skládky TKO Přerov-Žeravice II-2. Etapa, 1. a 2. 
sekce skládky, SO 006 rozvody NN“ 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku  p.č. 1538/3 ostatní plocha-
3408 m2,  v k.ú. Žeravice mezi Statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,
PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a společností Technické služby města Přerova s.r.o., se 
sídlem Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov, IČO: 27841090,  jako žadatelem dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 19.8.2016

2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu.
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1560/44/7/2016 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 2790/1 ostatní 
plocha-3776 m2,  v k.ú. Přerov- ,,Stavební úpravy bytového domu 
Kozlovská 39,41, Přerov“

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku  p.č. 2790/1 ostatní plocha-
6776 m2, v k.ú. Přerov mezi Statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34 
,PSČ 750 11,  jako vlastníkem pozemku a Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 2863, 
2864 Kozlovská 39,41 v Přerově, se sídlem Přerov- Přerov I- Město, Kozlovská 2863/39, PSČ 
750 02, IČO: 286337717,  jako žadatelem dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 19.8.2016

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

1561/44/7/2016 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 5453/7,  v k.ú. 
Přerov- ,, Sjezd na pozemní komunikaci“

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku  p.č. 5453/7 orná půda-     
1152 m2,  v k.ú. Přerov,  mezi Statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 
PSČ 750 11,  jako vlastníkem pozemku a p. F.R.  a   pí M.R. ,  jako žadatelem dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 19.8.2016

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

1562/44/8/2016 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – výpůjčky s o.s. KAPPA-
HELP

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, 
Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, 
jako půjčitelem a organizací o.s. KAPPA-HELP, IČ: 66743192, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, nám. Přerovského povstání 2803/1, jako vypůjčitelem. Předmětem smlouvy o výpůjčce 
jsou nebytové prostory v II. nadzemním podlaží  stavby občanského vybavení  č.p. 101, 
příslušné k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 616/1 v k.ú. Přerov (Přerov, Boženy 
Němcové 16), ve výčtu dle důvodové zprávy. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.5.2016

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, 
Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, 
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jako půjčitelem a organizací o.s. KAPPA-HELP, IČ: 66743192, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, nám. Přerovského povstání 2803/1, jako vypůjčitelem. Předmětem smlouvy o výpůjčce 
je venkovní školní hřiště, ostatní plocha p.č. 617/1 v k.ú. Přerov. Smlouva o výpůjčce se 
uzavírá na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.5.2016

1563/44/8/2016 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem  

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerovem, dle důvodové zprávy, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. 
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.5.2016

1564/44/8/2016 Darovací smlouva – Teplo Přerov a.s. 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí nepeněžitého daru – 24 ks průkazek k bezplatnému plavání a bruslení             
v zařízeních provozovaných společností Teplo Přerov a.s. pro období od 01.07.2016 do         
30.06.2017 a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 
obdarovaným a společností Teplo Přerov a.s., IČ: 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, 
Přerov I – Město, Přerov, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely 
ocenění žáků základních škol v rámci akce Scholar 2016,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.5.2016

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem darovací smlouvy dle bodu 1 
návrhu na usnesení.

1565/44/8/2016 Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov –
aktuální informace

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí aktuální informace k projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání 
pro ORP Přerov (dále jen MAP),

2. schvaluje změnu složení Řídícího výboru projektu MAP včetně jmenného obsazení dle 
přílohy důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.5.2016
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1566/44/9/2016 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemních smluv k obecním 
bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+1), o ploše 41,56 m2, v domě č. p. 1828, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 924, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 26 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem J.S., za nájemné ve výši 1 853 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016 s možností 
prodloužení.  Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní 
smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy, která je přílohou důvodové zprávy.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 51,67 m2, v domě č. p. 1827, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 923, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 24 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní I.G., za nájemné ve výši 2 561 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní 
smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy, která je přílohou důvodové zprávy.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 73,06 m2, v domě č. p. 608, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 906, v k. ú. Přerov, Škodova,     
č. o. 33 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní M.O., za nájemné ve výši 3 622 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou  od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní 
smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy, která je přílohou důvodové zprávy.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 80,53 m2, v domě č. p. 2849, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 61/3, v k. ú. Přerov, Kainarova, 
č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní J.K., za nájemné ve výši 3 992 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou od 1. 8. 2016 do 31. 10. 2016 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní 
smlouva bude uzavřena pouze za splnění podmínky, že jmenovaná setrvá k 1. 8. 2016 ve 
stávajícím pracovním poměru. Nájemní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy, která je 
přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.8.2016

1567/44/10/2016 Pilotní projekt podzemních kontejnerů na tříděný komunální odpad

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pilotní projekt podzemních kontejnerů 
na tříděný komunální odpad v rozsahu dle důvodové zprávy (2 lokality);

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic pořídit projektovou dokumentaci na vybudování 
podzemních kontejnerů na ul. Kratochvílova (u mateřské školy) a na ul. Pod Valy (u kašny).
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1568/44/10/2016 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 
monočlánků a baterií ve školním roce 2015/2016

Rada města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na nákup potřeb pro 
svou činnost dle vlastního výběru jako odměnu za umístění v motivační soutěži v odděleném sběru
použitých monočlánků a baterií ve školním roce 2015/2016, těmto základním a mateřským školám      
v uvedené výši:

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí,
Hranická 14, IČ: 45180083 2 500,- Kč
Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358 2 000,- Kč
Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052 1 500,- Kč
Mateřská škola Přerov, Máchova 14, IČ: 62350161,
odloučené pracoviště Přerov, Sokolská 26 5 000,- Kč
Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61, IČ: 70887608, 4 500,- Kč 
odloučené pracoviště Přerov-Lověšice, Mírová 19, 
Mateřská škola Přerov-Újezdec, Hlavní 61, IČ: 70887608 4 000,- Kč
Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23, IČ: 62350170 3 500,- Kč
Mateřská škola Přerov, Optiky 14, IČ: 60782382,
odloučené pracoviště Přerov-Kozlovice, Grymovská 21 3 000,- Kč

1569/44/10/2016 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako dárcem a Českou 
republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 
Olomouc, IČ 70885940, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 
7.500,- Kč pro účely požární ochrany.

2. pověřuje Ing. Petra Měřínského, náměstka primátora, podpisem darovací smlouvy.

1570/44/10/2016 Žádost o vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2016 při příležitosti 
státního svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a 
Metoděje na Velkou Moravu

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2016 při 
příležitosti státního svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu.

1571/44/10/2016 Podání žaloby o náhradu škody na společnost CPS consulting, s.r.o.      
v likvidaci

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje podání žaloby o zaplacení částky ve výši 1.254.788,- Kč s příslušenstvím               
na společnost CPS consulting, s.r.o. v likvidaci, IČ: 27391566, se sídlem Tusarova 1152/36, 
Holešovice, 170 00  Praha 7.

2. ukládá oddělení právnímu Kanceláře tajemníka MMPr podat žalobu dle bodu 1. návrhu         
na usnesení.

1572/44/10/2016 Podněty a připomínky ze  17. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se 
podněty a připomínkami vznesenými na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský

Termín: 10.6.2016

1573/44/10/2016 Informace o činnosti pracovní skupiny pro zabezpečení oslav roku 
2016

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o činnosti pracovní skupiny pro zabezpečení oslav roku 2016, 
včetně informace o akcích připravovaných k 760. výročí povýšení Přerova na město,

2. schvaluje maximální částku honoráře (bez technického zázemí) na tradiční vánoční koncert, 
konaný 24. prosince dopoledne na náměstí TGM  ve výši 55.000,-- Kč včetně platné sazby 
DPH.

1574/44/10/2016 Doplnění usnesení č. 1519/43/11/2016 - Soutěž o návrh Jednotného 
vizuálního stylu statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání konstatuje, že Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu 
statutárního města Přerova byla ukončena.

V Přerově dne 19. května 2016

      Mgr. Vladimír Puchalský                                                                                   Radek Pospíšilík
primátor statutárního města Přerova                                                                   člen Rady města Přerova


