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ZÁPIS 

 

ze 72. schůze Rady města Přerova konané dne 22. června 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
 
 

 

 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Kontrola usnesení č. 809/27/4/2008 - uzavření dodatků ke 
smlouvě o přímém bankovnictví s Komerční bankou, a.s. 

Ing. Měřínský 

3.2 Návrh na personální změnu primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 11 Ing. Měřínský 

4.2 Informace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Urbanistická soutěž na okolí tzv.průpichu Ing. arch. Horký 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka „Údržba komunikace ul. Čechova, Přerov“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Údržba chodníku na ul. Dvořákova v Přerově“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ - 
schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce, schválení 
zadávacího řízení a jeho zahájení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Oprava a doplnění systému recirkulace 
bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v 
Penčicích“ -  rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 
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6.5 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - 
energetické opatření“ -  schválení  zadávacích podmínek, 
schválení zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Vytvoření nového webového portálu a 
poskytování prostoru pro webovou prezentaci statutárního města 
Přerova včetně související technické podpory a maintenance“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.7 Parkoviště, vnitroblok ul. Žižkova - revokace usnesení Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - prostoru sloužícího 
podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov 
(Palackého 1) 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 
2588/101 a č. 2588/102 v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 
2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího 
podnikání v budově jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. 
Přerov (Velká Dlážka 48) 

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova -  prostoru sloužícího 
podnikání v budově občanského vybavení č.p. 2883, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v 
k.ú. Přerov (U Bečvy 2) 

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 258 v k.ú. Penčice 

p. Košutek 

7.5.1 Nájem a souhlas s podnájmem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova -  objektu technické vybavenosti  bez 
čp/če, který je součástí  pozemku p.č. 239 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.5.2 Nájem  nemovité věci v majetku statutárního města Přerova -  
pozemku p.č. 1252/7 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.5.3 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
částí pozemků p.č. 6577/17 a p.č. 6577/265 oba v k.ú. Přerov – 
dohoda o skončení nájmu                                                                                                                                                                    

p. Košutek 

7.5.4 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 2822, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) 

p. Košutek 

7.5.5 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
prostoru sloužícího podnikání  v budově jiná stavba č.p. 122, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č.  34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) 

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemcích v majetku 
statutárního města v k.ú. Přerov, Dluhonice a Kozlovice u Přerova 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti a právo provést stavbu na 
nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - pozemcích 
p.č. 13 a p.č. 535 oba v k.ú. Penčice  

p. Košutek 
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7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č.  4135/2, 
p.č. 6531/1, p.č. 6957, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního 
města Přerova.   

p. Košutek 

7.7.4 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovité věci  
pozemku p.č. 5098/11 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.8.1 Bezúplatné užívání nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerov –- části pozemku p.č. 6820/19 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.12.1 Provedení úprav a přepojení trakčního vedení na 
modernizovaných mostech v majetku statutárního města Přerova- 
„Uzavření smlouvy o dílo“ 

p. Košutek 

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přípojka plynu 
pro RD Svépomoc I/9, Přerov“ - objekt č.p. 2009, příslušný k části 
obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 3740 v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Stavební 
úpravy bytového domu Nábř. Protifašistických bojovníků 22, 23, 
24, Přerov“ – objektu k bydlení č.p. 448, č.p. 417, č.p. 384, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí 
pozemku p.č.  544 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.14.3 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Prodloužení 
vodovodní přípojky pro RD Borošín 19, Přerov - Čekyně“, objekt 
č.p. 56, příslušný k části obce Přerov VII – Čekyně, který je 
součástí pozemku p.č. 862 v k.ú. Čekyně 

p. Košutek 

7.14.4 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce 
bytového domu Vsadsko 7, Přerov“ – objektu k bydlení č.p. 823, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí 
pozemku p.č.  2680/55 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.14.5 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přeložka HUP 
a plynovodní přípojky pro objekt Komenského 15, Přerov“ - objekt 
č.p. 840, příslušný k části obce Přerov I – Město, který je součástí 
pozemku p.č. 2163 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.14.6 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 212/2 a p.č.212/3 oba v k.ú. Penčičky p.č. 212/2 a p.č. 212/3 
oba v k.ú. Penčičky  - „Rodinný dům s garáží –vjezd “ 

p. Košutek 

7.14.7 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov  - „Vjezd na pozemek p.č. 2384 v k.ú. 
Přerov“ 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Hodnocení práce ředitelů  Bc. Navrátil 

8.2 Úprava platů ředitelů škol a ředitelky školského zařízení Bc. Navrátil 

8.3 Základní škola Přerov, Svisle 13 – realizace projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Bc. Navrátil 

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

Bc. Navrátil 

8.5 Výkon činnosti ve veřejném zájmu – Speciální MŠ  A  J s.r.o. Bc. Navrátil 

8.6 Žádost o poskytnutí dotace – Českomoravský svaz hokejbalu Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Výkon činnosti ve veřejném zájmu - SP centrum s.r.o. Bc. Navrátil 

9.2 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 
33 odst. 6 zákona  

Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Implementace Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu 
Střední Morava – CZ07; regulace dopravy 

p. Košutek 
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10.2 Dodatek č. 1 k dohodě o centralizovaném zadávání veřejných 
zakázek na Produkty Microsoft 

Ing. Měřínský 

10.3 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

10.4 Zahraniční pracovní cesta Cuijk primátor 

10.5 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 
Přerovem a Olomouckým krajem na Přerovské svatovavřinecké 
hody 2017. 

primátor 

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

 

12. Závěr, tiskové zprávy  

 

 

 

 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

A. Předsedající:  primátor Mgr. Vladimír Puchalský   

 

 

 

 

B. Členové Rady města: 

 

Ing. Vladimír Holan, Ing. arch. Jan Horký, Ing. Jiří Kohout, Pavel Košutek, Ing. Petr Měřínský, 

Bc. Tomáš Navrátil, Mgr. Helena Netopilová, Rudolf Neuls, Radek Pospíšilík, Ing. Petr Vrána. 

 

 

 

 

C.  Omluveni:   

   

  

 

 

D.  Dále přítomni:  

Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí Kanceláře primátora 

   Bc. Lenka Chalupová  - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů 

   RNDr. Pavel Juliš  - vedoucí odboru SU a živ.prostředí 

 

 

 

    

E.  Hosté: Ivana Zdařilová  -  ředitelka MŠ Máchova 14      

  

 

 

 

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová 
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1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 72. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 22. června 2017 

v 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 9členů Rady 

města Přerova.  

 

 

Dostaví se později:   Bc. Tomáš Navrátil 

Ing. Petr Vrána 

 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

 

 
2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

 

 

Program: 

Ing. arch. Horký: 

 Sdělil, že k materiálu 7.14.2 nebude hlasovat. 

Hlasování o programu:  9 pro, 2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. Vrána). 

 

 

 

Ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze Rady města Přerova byl navržen pan Bc. Tomáš Navrátil. 

Protože přijde na jednání rady později, byla navržena za ověřovatelku Mgr. Helena Netopilová. Ta 

souhlasila s návrhem. 

Hlasování o ověřovatelce:  9 pro, 2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. Vrána). 

 

 

 

2883/72/2/2017 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 72. schůze Rady města 

Přerova konané dne 22. června 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 72. schůze Rady města Přerova konané dne 22. června 2017, 

 

2. schvaluje pana Bc. Tomáše Navrátila  paní Mgr. Helenu Netopilovou ověřovatelkou 

usnesení a zápisu 72. schůze Rady města Přerova. 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

2884/72/3/2017 Kontrola usnesení č. 809/27/4/2008 - uzavření dodatků ke smlouvě        

o přímém bankovnictví s Komerční bankou, a.s. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

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

 

1. bere na vědomí uzavření dodatku ke smlouvě o přímém bankovnictví mezi statutárním 

městem Přerov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07  Praha 1, IČ 

45317054, výše denního limitu 200 mil. Kč, 

 

2. bere na vědomí uzavření dodatku ke smlouvě o přímém bankovnictví mezi statutárním 

městem Přerov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07  Praha 1, IČ 

45317054, výše denního limitu 40 mil. Kč. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nehlasoval (p. Pospíšilík), 2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2885/72/3/2017 Návrh na personální změnu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání odvolává s účinností k 30. 6. 2017 z funkce člena Komise pro 

projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty pana Josefa 

Sládka. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2886/72/4/2017 Rozpočtové opatření č. 11 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2887/72/4/2017 Informace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 

informaci o hospodaření společnosti Teplo Přerov a. s. za rok 2016. 
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Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

2888/72/5/2017 Urbanistická soutěž na okolí tzv. průpichu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města Přerova. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vyhlašuje urbanistickou soutěž o návrh na „Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“   

v Přerově“ za podmínky schválení rozpočtového opatření 

 

2. souhlasí  nepřijala návrh usnesení souhlasit se zahrnutím umístění plochy pro sportovní halu             

do řešeného území 

 

3. jmenuje Ing. Tomáše Pluháčka jako závislého náhradníka soutěžní poroty. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

 Doporučil hlasovat o bodech usnesení samostatně. 

 Do soutěžních podmínek, do bodu 4.3 Vyzvaní účastníci - navrhl doplnit Ing. arch. Ivana 

Gogoláka. 

 Doporučil připravit výčet staveb, které mohou, ale nemusí být v území umístěny a Přerovu 

chybí, například víceúčelová sportovní hala pro sport i kulturu, městská knihovna, parkovací 

dům apod. 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. arch. Horkého (hlasovat po bodech usnesení): 9 pro, 2 nepřítomni (Bc. 

Navrátil, Ing. Vrána). 

 

 

Hlasování o bodu 1) usnesení: 8 pro, 1 se zdržel (p. Neuls), 2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. Vrána). 

 

p. Pospíšilík: 

 dal protinávrh bodu 2) usnesení – do řešeného území umístit víceúčelovou halu 

 

 

Hlasování o protinávrhu bodu 2) usnesení: 

Pro:   p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. arch. Horký, Ing. Měřínský, Ing. Holan. 

 

 

Hlasování o předloženém bodu 2) usnesení: 

Pro:  p. Pospíšilík, Ing. arch. Horký, Ing. Holan. 

Zdrželi se:  p. Neuls, Ing. Kohout, Mgr. Netopilová. 

Proti:  Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, p. Košutek. 

Nepřítomni: Bc. Navrátil, Ing. Vrána.  

 

 

Hlasování o bodu 3) usnesení: 9 pro, 2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. Vrána). 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

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

 

2889/72/6/2017 Veřejná zakázka „Údržba komunikace ul. Čechova, Přerov“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Údržba 

komunikace ul. Čechova, Přerov“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Údržba komunikace ul. Čechova, Přerov“, postupem dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním 

předpisem č. 16/2016, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. EUROVIA CS a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín 45274924 

2. STRABAG CS a.s., Oblast střed, Holická 29, 771 49 Olomouc 60838744 

3. SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín 26271303 

4. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 62360213 

5. SWIETELSKY  stavební s.r.o., Šlechtitelů 583/1, 779 00 Olomouc 48035599 

 

4. ustanovuje, dle vnitřního předpisu č. 16/2016, komisi pro otevírání obálek, posouzení 

kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořadové 

číslo 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

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

2. Irena Šikulová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, 

odd. dopravy 

Alexandr Salaba Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, 

odd. dopravy 

3. Ing. Ondřej Svák VPRID Ing. Petr Hermély VPRID 

 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Kristýna Čechová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

Bc. Bohdana Kalincová Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací  

 

5. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace k veřejné 

zakázce, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, oznámení o výběru 

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 
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6. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2890/72/6/2017 Veřejná zakázka „Údržba chodníku na ul. Dvořákova v Přerově“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Údržba 

chodníku na ul. Dvořákova v Přerově“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Údržba chodníku na ul. Dvořákova v Přerově“, postupem dle ustanovení § 31 zákona           

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu          

s vnitřním předpisem č. 16/2016, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. EUROVIA CS a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín 45274924 

2. STRABAG CS a.s., Oblast střed, Holická 29, 771 49 Olomouc 60838744 

3. SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín 26271303 

4. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 62360213 

5. SWIETELSKY  stavební s.r.o., Šlechtitelů 583/1, 779 00 Olomouc 48035599 

6. SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov  47155558 

 

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016, komisi pro otevírání obálek, posouzení 

kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořadové 

číslo 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

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

2. Irena Šikulová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

Alexandr Salaba Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

3. Ing. Ondřej Svák VPRID Valérie Švestková VPRID 
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Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Kristýna Čechová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

Bc. Bohdana Kalincová Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací  

 

5. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace k veřejné 

zakázce, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, oznámení o výběru 

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

6. pověřuje náměstka primátora 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: 9 pro, 2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2891/72/6/2017 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ - 

schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce, schválení 

zadávacího řízení a jeho zahájení, pověření komise 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem 

„Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“, dle příloh č. 1 – 3, 

 

2. schvaluje zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace 

vzduchotechniky kina Hvězda“, ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 3 písm. a)          

a § 52 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 

jen „zákon“), postupem podle § 53 zákona, 

 

3. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem 

„Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ podle § 53 odst. 1 zákona, 

 

4. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k podání nabídek: 

 

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. FAKSA - STRAKA, s.r.o., č.p. 180, 783 33 Příkazy 49611968 

2. ANDREA Zlín s.r.o., Burešov 4886, 760 01 Zlín 46970291 

3. Jiří Kouřil, Dolany 77, 783 16 Dolany 48386740 

4. Vzduchotechnika Zmrzlík s.r.o., Uničovská 2295/69, 785 01 

Šternberk 

25900102 

5. TEPLO - CHLAD s.r.o., Tovačovská 1017/4, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov 

04491131 
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5. pověřuje, v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona, k provádění úkonů podle zákona 

komisi ve složení: 

 

Členové komise Organizace  Náhradníci komise  Organizace 

Pavel Košutek Zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele 

Ing. Jiří Knop projektant Ing. Zdeněk Dostál MMPr, Odbor řízení 

projektů a investic 

Marek Dostál VPRID Ing. Jaroslav Kazda VPRID 

Mgr. Jaroslav Macíček Kulturní a informační 

služby města Přerova 

František Střelec Kulturní a informační 

služby města Přerova 

Jiří Raba MMPr, Odbor řízení 

projektů a investic 

Ing. Miroslava 

Machurová 

MMPr, Odbor řízení 

projektů a investic 

 

Administrátor zadávacího 

řízení 

Organizace Náhradník administrátora Organizace 

 Ing. Alena Řihošková Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a 

dotací 

Bc. Bohdana Kalincová Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a 

dotací 

 

6. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace veřejné 

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídek, zadávací 

dokumentace, Vysvětlení zadávací dokumentace a případných souvisejících dokumentů, a dále 

Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, Rozhodnutí o výběru dodavatele, 

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy o hodnocení nabídek, 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: 9 pro, 2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2892/72/6/2017 Veřejná zakázka „Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové 

vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích“ -  

rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy s 

vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise, pověřené v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) k provádění 

úkonů podle zákona, k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Oprava a doplnění 

systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích“, dle 

příloh důvodové zprávy, 
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2. rozhodla, v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona, že vybraným dodavatelem na plnění 

podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Oprava a doplnění systému recirkulace 

bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích“ je účastník zadávacího 

řízení GHC Invest, s r.o., Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČ 60464496, jehož 

nabídka byla podle výsledku hodnocení nabídek vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější, 

 

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

a vybraným dodavatelem GHC Invest, s.r.o., Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČ 

60464496, jako zhotovitelem na plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem 

„Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním 

koupališti v Penčicích“. 

Cena za plnění bude činit 2.433.005,56 Kč bez DPH. 

 

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani        

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH ve výši 21 % je povinen přiznat příjemce plnění 

tzn. objednatel. 

 

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 66. Rady města Přerova konané 

dne 6. dubna 2017 (č. usn. 2567/66/6/2017), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2893/72/6/2017 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - 

energetické opatření“ - schválení  zadávacích podmínek, schválení 

zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky P17V00000028 na stavební práce    

s názvem „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - energetické opatření“, v obsahu dle 

přílohy. Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb.,     

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení,             

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

zjednodušeného podlimitního řízení podle § 3 písm. a) a § 52, postupem podle § 53                 

a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky P17V00000028       

na stavební práce s názvem „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - energetické opatření“ 

postupem podle § 53 odst. 1 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího 

řízení k uveřejnění způsobem podle § 214 zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky 

neomezený počet dodavatelů, 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace veřejné 

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Zadávací dokumentace, Vysvětlení zadávací 

dokumentace a případných souvisejících dokumentů, a dále Rozhodnutí o vyloučení účastníka 

zadávacího řízení, Rozhodnutí o výběru dodavatele, Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, 
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Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících 

dokumentů, 

 

4. 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: 9 pro, 2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2894/72/6/2017 Veřejná zakázka „Vytvoření nového webového portálu a poskytování 

prostoru pro webovou prezentaci statutárního města Přerova včetně 

související technické podpory a maintenance“ - schválení zadávacích 

podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Vytvoření nového 

webového portálu a poskytování prostoru pro webovou prezentaci statutárního města Přerova 

včetně související technické podpory a maintenance“, dle příloh č. 1 - 6, 

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

„Vytvoření nového webového portálu a poskytování prostoru pro webovou prezentaci 

statutárního města Přerova včetně související technické podpory a maintenance“, v souladu       

s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu         

č. 16/2016, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. WEBHOUSE, s.r.o., Praha 4, Levského 3187/6, PSČ 14000 25327054 

2. Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov 25448714 

3. QCM, s.r.o., Bellova 370/40, Kohoutovice, 623 00 Brno 26262525 

4. as4u.cz, s.r.o., Jana Masaryka 195/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2 28884035 

5. ANTEE s.r.o., Havlíčkova 1680/13, Nové Město, 110 00 Praha 1 25936557 

 

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016, komisi pro otevírání nabídek, posouzení             

a hodnocení nabídek ve složení:  

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Bc. Tomáš Navrátil zástupce zadavatele Mgr. Vladimír Puchalský zástupce zadavatele 

Mgr. Petr Karola technický gestor Libor Jílek technický gestor 

Ing. Daniela Novotná věcný gestor Bc. Lenka Chalupová věcný gestor 

Ing. Vilma Gaďourková odborník Bc. Kamil Václavík odborník 
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Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

5. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace k veřejné 

zakázce, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, oznámení o výběru 

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

6. pověřuje náměstka primátora 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: 9 pro, 2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2895/72/6/2017 Parkoviště, vnitroblok ul. Žižkova - revokace usnesení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. revokuje usnesení Rady města Přerova  č. 1474/43/6/2016 ze dne 5. května 2016 v bodech 1.   

a 2., kterým se ruší pověření Odboru řízení projektů a investic přípravou investiční akce 

mění usnesení Rady města Přerova  č. 1474/43/6/2016 ze dne 5. května 2016 tak, že 

schvaluje vybudování nejvýše 5 parkovacích míst, která budou vybudována kolmo na 

osu komunikace před domy č.p. 2580, 2581 

 

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic přípravou investiční akce. 

 

 

Diskuse: 

Na základě diskuse bylo navrženo nové znění usnesení: 

1. mění usnesení Rady města Přerova  č. 1474/43/6/2016 ze dne 5. května 2016 tak, že schvaluje 

vybudování nejvýše 5 parkovacích míst, která budou vybudována kolmo na osu komunikace 

před domy č.p. 2580, 2581 

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic přípravou investiční akce. 

 

 

Hlasování o novém znění usnesení: 9 pro, 2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Pavel Košutek. 

 

2896/72/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - prostoru sloužícího podnikání 
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v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1) 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě ze dne  

29.11.2013, ve znění dodatků č. 1 a č. 3, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a společností ABS trading CZ s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Dluhonská 1350/43, IČ 

26862999, jako nájemcem  na prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1) o celkové výměře 

41,79 m2 a to z doby určité do 31.8.2017 na dobu určitou do 31.8.2020 (dle vnitřního předpisu č. 

12/2017 čl. VII odst. 2). 

 

VARIANTA  II.: 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě ze dne  

29.11.2013, ve znění dodatků č. 1 a č. 3, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a společností ABS trading CZ s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Dluhonská 1350/43, IČ 

26862999, jako nájemcem  na prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1) o celkové výměře 

41,79 m2 a to z doby určité do 31.8.2017 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a výši 

nájemného stanovit dle vnitřního předpisu č. 12/2017 (dle návrhu náměstka primátora P. Košutka). 

 

 

Diskuse: 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Nedoporučil žádnou variantu. 

 

Ing. arch. Horký: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 9 pro, 2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2897/72/7/2017 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 2588/101 

a č. 2588/102 v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov 

(Klivarova 4) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě  

ze dne 29.3.2013, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatelem a Naděždou Vinklárkovou, místem podnikání Přerov XI-Vinary, Růžová 

103/15, IČ 73015423, jako nájemcem na nebytovou jednotku č. 2588/101 jiný nebytový 

prostor v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) o celkové výměře 98,31 m2, a to z doby 

určité do 31.8.2017 na dobu určitou do 31.8.2020 (dle vnitřního předpisu č. 12/2017 čl. VII 

odst. 2). 
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2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě  

ze dne 29.3.2013, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatelem a Naděždou Vinklárkovou, místem podnikání Přerov XI-Vinary, Růžová 

103/15, IČ 73015423, jako nájemcem na nebytovou jednotku č. 2588/102 jiný nebytový 

prostor v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) o celkové výměře 65,27 m2, a to z doby 

určité do 31.8.2017 na dobu určitou do 31.8.2020 (dle vnitřního předpisu č. 12/2017 čl. VII 

odst. 2). 

 

VARIANTA II.: 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě  

ze dne 29.3.2013, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatelem a Naděždou Vinklárkovou, místem podnikání Přerov XI-Vinary, Růžová 

103/15, IČ 73015423, jako nájemcem na nebytovou jednotku č. 2588/101 jiný nebytový 

prostor v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) o celkové výměře 98,31 m2, a to z doby určité 

do 31.8.2017 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a výši nájemného stanovit dle 

vnitřního předpisu č. 12/2017 (dle návrhu náměstka primátora P. Košutka). 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě  

ze dne 29.3.2013, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatel a Naděždou Vinklárkovou, místem podnikání Přerov XI-Vinary, Růžová 

103/15, IČ 73015423, jako nájemcem na nebytovou jednotku č. 2588/102 jiný nebytový 

prostor v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) o celkové výměře 65,27 m2, a to z doby určité 

do 31.8.2017 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a výši nájemného stanovit dle 

vnitřního předpisu č. 12/2017 (dle návrhu náměstka primátora P. Košutka). 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Nedoporučil žádnou variantu. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Navrhovatel nedoporučil žádnou variantu, budeme hlasovat postupně v pořadí, v jakém jsou 

v návrhu usnesení uvedeny, tedy o variantě I. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení:  8 pro, 1 se zdržel (Ing. Kohout), 2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. 

Vrána). 

 

 

 

 

2898/72/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání v budově 

jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě ze dne 

18.7.2016 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a paní Jiřinou Netopilovou, 

místem podnikání Přerov II-Předmostí, Teličkova 3/3, IČ 76305686, jako nájemcem  na prostor 

sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 
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součástí pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) o celkové výměře 135,08 m2, a to       

z doby určité do 31.8.2017 na dobu určitou do 31.8.2020 (dle vnitřního předpisu č. 12/2017 čl. VII 

odst. 2). 

 

 

VARIANTA II.: 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě ze dne 

18.7.2016 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a paní Jiřinou Netopilovou, 

místem podnikání Přerov II-Předmostí, Teličkova 3/3, IČ 76305686, jako nájemcem  na prostor 

sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) o celkové výměře 135,08 m2, a to z 

doby určité do 31.8.2017 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a výši nájemného stanovit dle 

vnitřního předpisu č. 12/2017 (dle návrhu náměstka primátora P. Košutka). 

 

 

Diskuse: 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Nedoporučil žádnou variantu. 

 

Ing. arch. Horký: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. Kohout), 2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. 

Vrána). 

 

 

 

 

2899/72/7/2017 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova -  prostoru sloužícího podnikání v budově 

občanského vybavení č.p. 2883, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov (U Bečvy 2) 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

schvaluje záměr  statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě ze dne  

8.2.2012, ve znění dodatků č. 1 až č. 6, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a společností Televize Přerov s.r.o., se sídlem Přerov I-Město,    U Bečvy 2883/2, IČ 

28624882, jako nájemcem na prostor sloužící podnikání v budově občanského vybavení č.p. 2883, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov (U Bečvy 2) 

o celkové výměře 203,47 m2,  a to z doby určité do 31.8.2017 na dobu určitou do 31.8.2020 (dle 

vnitřního předpisu č. 12/2017 čl. VII odst. 2). 

 

VARIANTA II.: 

schvaluje  záměr  statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě ze dne  

8.2.2012, ve znění dodatků č. 1 až č. 6, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a společností Televize Přerov s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, U Bečvy 2883/2, IČ 

28624882, jako nájemcem na prostor sloužící podnikání v budově občanského vybavení č.p. 2883, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov (U Bečvy 2) 

o celkové výměře 203,47 m2,  a to z doby určité do 31.8.2017 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou      

3 měsíce a výši nájemného stanovit dle znaleckého posudku (dle návrhu náměstka primátora              

P. Košutka). 
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Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 7 pro, 1 se zdržel (Ing. Kohout), 1 proti (Mgr. Netopilová),             

2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. Vrána). 

 

 

 

 
 

 

Na jednání Rady města Přerova se dostavil náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil  v 13.50 hodin – 

je přítomno 10 radních. 

 

 

 

2900/72/7/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 258 v k.ú. Penčice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 258 ostatní plocha o výměře 74 m2, dle geometrického plánu č. 206-

98/2016 označené novým p.č. 258/2 z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví paní J.P.       

za kupní cenu ve výši 23.500,- Kč, tj. 317,57 Kč/m2 (včetně DPH) a uzavření kupní smlouvy ve znění 

dle přílohy č. 1. 

Součástí ujednání smlouvy je závazek kupujícího, že v termínu do 12 měsíců ode dne uzavření kupní 

smlouvy vybuduje na své náklady nové připojení pozemku p.č. 258/1 v k.ú. Penčice ke komunikaci 

dle předložené dokumentace na stavbu "Sjezd na pozemky p.č. 148/1 a p.č. 258". 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2901/72/7/2017 Nájem a souhlas s podnájmem nemovité věci v majetku statutárního 

města Přerova - objektu technické vybavenosti  bez čp/če, který je 

součástí  pozemku p.č. 239 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 1.8.2002, ve znění dodatků 1 až 4, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Miloslavem Flašarem,  

místo podnikání  Přerov I - Město,  Horní náměstí 28, 750 02 Přerov, IČ 11554461, jako 

nájemcem, na objekt technické vybavenosti bez čp/če, který je součástí pozemku p.č. 239, 

zast. plocha a nádvoří  v k.ú. Přerov  o celkové výměře 36 m2 ve znění přílohy č.1. Dodatkem 

se mění doba nájmu a to z doby určité do 31.7.2017 na dobu určitou do 31.7.2022. Nájemné je 

stanoveno dohodou ve výši 28.800,- Kč/rok. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 
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Termín: 17.7.2017 

 

2. souhlasí s přenecháním části nebytových prostor o výměře 24 m2 v objektu  technické 

vybavenosti bez čp./če, který je součástí pozemku p.č. 239, zast. plocha a nádvoří, v k.ú. 

Přerov, do podnájmu Ingrid Lounové, místem podnikání Přerov II – Předmostí, Hranická 

74/21, IČ 88299899, na dobu do 31.7.2022, když nájemcem nebytových prostor je Miloslav 

Flašar, místem podnikání  Přerov I - Město,  Horní náměstí 28,  IČ 11554461. Účelem 

podnájmu je prodej dekorativních dárkových a uměleckých předmětů. 

 

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2902/72/7/2017 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova -  

pozemku p.č. 1252/7 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy  na nájem pozemku p.č. 1252/7 zast. plocha a nádvoří     

o výměře  17 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Ing. 

B.S.  jako nájemcem ve znění dle přílohy č. 1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné 425,- Kč/rok, tj. 25,- Kč/m2. Účelem nájmu  

je užívání pozemku  p.č. 1252/7 v k.ú. Přerov pod stavbou bez čp/če způsob využití garáž ve 

vlastnictví Ing. B.S.. Součástí nájemní smlouvy bude závazek nájemce uhradit pronajímateli 

pohledávku za bezesmluvní užívání pozemku bez právního důvodu v době od 26.1.2016 do 

dne účinnosti nájemní smlouvy ve výši 425,- Kč/rok. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 17.7.2017 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2903/72/7/2017 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – částí 

pozemků p.č. 6577/17 a p.č. 6577/265 oba v k.ú. Přerov – dohoda o 

skončení nájmu                                                                                                                                                                    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu částí pozemků p.č. 6577/17 ostatní plocha  a p.č. 

6577/265 ostatní plocha o celkové výměře 1500 m2 oba v k.ú. Přerov založeného nájemní 

smlouvou uzavřenou dne 29.6.1992 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, mezi 

statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a panem P.V., jako nájemcem ve znění dle 

přílohy č 1. Nájem skončí dne 30.6.2017 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.6.2017 

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 nepřítomen (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2904/72/7/2017 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 2822, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/44  v 

k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k  nájemní smlouvě ze dne  18.7.2016 na prostor sloužící 

podnikání v budově jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) o celkové výměře 135,08 m2 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a paní Jiřinou Netopilovou, 

místem podnikání Přerov II-Předmostí, Teličkova 3/3, IČ 76305686, jako nájemcem, ve znění 

dle přílohy.  

Dodatek č. 1 bude upravovat dobu nájmu. Původní doba nájmu - na dobu určitou do 30.6.2017 

se mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.8.2017. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.6.2017 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2905/72/7/2017 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 

prostoru sloužícího podnikání  v budově jiná stavba č.p. 122, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č.  34 v k.ú. 

Přerov (Kratochvílova 20) 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 

122, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov 

(Kratochvílova 20) o celkové výměře 63,84 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a panem Jaromírem Truclou, místem podnikání Přerov I-Město, 

Kratochvílova 144/11, IČ 47182334, jako nájemcem, ve znění dle přílohy.  Nájem bude 

uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 72.000,-

Kč/rok (bez DPH), tj. 1.128,-Kč/m2/rok (dle nabídky ve výběrovém řízení), které bude 

navýšeno o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu bude využití prostoru jako prodejna 

dámských a pánských oděvů a módních doplňků. Náklady na spotřebované energie budou 

hrazeny samostatně. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.6.2017 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Kohout), 1 nepřítomen (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2906/72/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích v majetku 

statutárního města v k.ú. Přerov, Dluhonice a Kozlovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. mění své usnesení č. 2239/59/7/2016 přijaté na 59. schůzi ze dne 8.12.2016, kterým schválila 

zřízení věcného břemene - služebnosti zřízení a provozování kanalizace k tíži pozemků v k.ú. 

Přerov, k.ú. Dluhonice a k.ú. Kozlovice u Přerova tak, že nově zní takto: 

 

"Rada města Přerova schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu 

oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kanalizační potrubí, a s tím spojeného omezení 

povinného, spočívajícího v právu oprávněného vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky a 

stavebními mechanismy  na zatížené pozemky v souvislosti s opravami, údržbou, modernizací nebo 

zlepšením výkonnosti případně likvidaci tohoto kanalizačního potrubí k  tíži pozemků 

 p.č. 7103/2, p.č. 7103/4, p.č. 1006/8, p.č. 2579, p.č. 6966 vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle 

geometrických plánů č. 6164-47/2015, č. 6274-83/2015, č. 6249-76/2015; 

 p.č. 1020/2, p.č. 874/5, p.č. 283/2, p.č. 297/13, p.č. 1082/2 vše v k.ú. Dluhonice, v rozsahu dle 

geometrických plánů č. 341-59/2015, č. 337-48/2015, č. 335-45/2015, č. 336-46/201; 

 p.č. 302/1, p.č. 403/1, p.č. 458/1, p.č. 548/1, p.č. 587/2, p.č. 16, p.č. 17/1, p.č. 62/1, p.č. 62/6, p.č. 

62/8, p.č. 62/9, p.č. 62/11, p.č. 62/12, p.č. 62/21, p.č. 62/22, p.č. 62/23, p.č. 62/24, p.č. 80, p.č. 

586/1, p.č. 649/13, p.č. 2/1, p.č. 51/7, p.č. 208/1, p.č. 51/4, p.č. 51/6, p.č. 58/1, p.č. 588/7, p.č. 

590/1, p.č. 590/2, p.č. 172/1, p.č. 172/4, p.č. 172/5, p.č. 172/8, p.č. 169/1, p.č. 193, p.č. 208/2, p.č. 

79/1, p.č. 582/3 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, v rozsahu geometrických plánů č. 662-21/2016, č. 

658-7/2016, č. 663-22/2016, č. 657-6/2016, č. 656-4/2016, č. 650-69/2015, č. 652-71/2015, č. 

655-75/2015, č. 661-20/2016, č. 664-23/2016, č. 659-8/2016,  

ve prospěch Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 47674521. 
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Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena mezi statutárním městem Přerovem, 

jako povinným z věcného břemene - služebnosti a Vodovody a kanalizacemi Přerov a.s., se sídlem 

Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti ve znění 

dle přílohy č. 1. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, 

za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem č. 2186/49/16, ve výši 146.896,- Kč, která 

bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Povinný uhradí správní poplatek za vklad do katastru 

nemovitostí". 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2907/72/7/2017 Zřízení věcného břemene - služebnosti a právo provést stavbu na 

nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 

13 a p.č. 535 oba v k.ú. Penčice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                

z věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu – nadzemní a podzemní kabelové 

vedení NN  a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 

oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za 

účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži 

pozemků p.č. 13 a p.č. 535 oba v k.ú. Penčice, a to ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 

Děčín, Teplická 8, PSČ: 405 02, IČ: 24729035. 

 Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno 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 Přerov, 

jako budoucím povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 

Děčín, Teplická 8, PSČ: 405 02, IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného 

břemene na straně druhé. 

 Součástí  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti je ujednání, 

kterým statutární město Přerov uděluje  právo provést  stavbu „Přerov, Penčice, Tršická – přeložka 

NNv, NNk“ investorovi a jím pověřeným osobám  na pozemcích  ve vlastnictví statutárního města 

Přerova  p.č. 13 a p.č. 535 oba v k.ú. Penčice, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona                

č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a bude sloužit jako podklad k řízení 

před stavebním úřadem pro výše uvedenou stavbu. Právo provést stavbu ve smyslu ust. § 1240 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nezřizuje. 

 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 6-ti měsíců ode dne, kdy 

budoucí oprávněný předloží budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti doklad o splnění 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby a geometrický 

plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - 

služebnosti na výše uvedeném pozemku. Znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 

úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, zadá statutární město Přerov. 

Oprávněný ze služebnosti uhradí povinnému ze služebnosti jednorázovou úhradu za zřízení věcného 
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břemene, náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy    

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.8.2017 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2908/72/7/2017 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č.  4135/2, p.č. 

6531/1, p.č. 6957, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města 

Přerova.   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti ve smyslu ustanovení § 1267 NOZ 

odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit, provozovat, opravovat                

a udržovat dálkové kabely  DK 14 a TKK 8, a s tím spojeného omezení povinného, 

spočívajícího v právu oprávněného vstupovat a vjíždět na služebné pozemky za účelem 

provádění úprav, obnovy kabelů, jejich výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti, 

včetně jejich odstranění k tíži pozemků p.č.  4135/2, p.č. 6531/1 a p.č. 6957, vše v k.ú. Přerov, 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 6534-481.1-8/2017, a to ve prospěch Správy železniční 

dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/1, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 

70994234. 

 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena mezi statutárním městem 

Přerovem, jako povinným z věcného břemene – služebnosti, Správou železniční dopravní cesty, státní 

organizace, se sídlem Dlážděná 1003/1, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234, jako oprávněným 

z věcného břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, jako investorem ve znění dle přílohy č. 1. 

Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu stanovenou 

znaleckým posudkem č. 2017/VB/Př-034/S.I-55, ve výši 10.000,- Kč, včetně DPH. Investor uhradí 

povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a uhradí správní poplatek za vklad. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.8.2017 

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. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána). 

 

 

 

 



24 

 

 

Na jednání Rady města Přerova se dostavil v 14.05 hodin Ing. Petr Vrána – je přítomno 11 radních. 

 

 

Přestávka 14.05 – 14.20 hodin. 

 

 

2909/72/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovité věci  pozemku p.č. 

5098/11 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

1. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                

z věcného břemene – zřídit a provozovat  a  odstranit plynárenské zařízení –  objekt SO 511 - 

NTL plynovodní přeložka ocel DN 400, 22 m ( č. stavby 55629) realizované v rámci  stavby " 

Tyršův  most Přerov" a s tím spojeného omezení povinného z věcného břemene, spočívajícího 

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

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

rekonstrukce a odstranění k tíži pozemku p.č. 5098/11 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch  

společnosti  GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 

27295567, když investorem stavby  "Tyršův most Přerov" je statutární město Přerov, které 

nese náklady na  realizaci přeložky. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 

věcného břemene - služebnosti činí 5116,- Kč a bude uhrazena povinnému z věcného břemene  

statutárním městem Přerov jako investorem. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým 

plánem č. 6238-153/2015 vyhotoveného společností GEOKAM Přerov s.r.o. Kratochvílova 624/43, 

Přerov. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti je uzavřena mezi Českou republikou - Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/4 Praha 2,   IČ: 69797111 

jako povinným z věcného břemene, společností  GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 

940, PSČ: 401 17, IČ: 27295567, jako oprávněným z věcného břemene a  statutárním městem Přerov  

jako investorem stavby ve znění přílohy. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka  k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1 návrhu usnesení  včetně podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na 

základě tohoto jednání. 

 

 

Hlasování: 11pro jednomyslně. 
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2910/72/7/2017 Bezúplatné užívání nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerov –- části pozemku p.č. 6820/19 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s přenecháním části pozemku p.č. 6820/19 orná půda o výměře 2 500 m2 k.ú. Přerov 

 vypůjčitelem Střední školou zemědělskou, Přerov Osmek 47, do bezúplatného užívání spolku 

KSK Limit z.s., U Tenisu 1, Přerov, IČ 04995619. Účelem bezúplatného užívání je využití 

části pozemku p.č. 6820/19 v k.ú. Přerov k vedení trasy extrémního překážkového závodu 

„GEORY“a vybudování dočasných překážek pro tento závod a to od 23.6.2017 do 9.7.2017 

 

2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1 

návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu. 

 

 

Hlasování: 11pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2911/72/7/2017 Provedení úprav a přepojení trakčního vedení na modernizovaných 

mostech v majetku statutárního města Přerova - „Uzavření smlouvy       

o dílo“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem a spol. 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, se sídlem 

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc IČ:70994234,  jako zhotovitelem, ve znění dle přílohy č.1. 

Předmětem smlouvy jsou práce spočívající v provedení úprav a v přepojení trakčního vedení 

na modernizovaných mostech v majetku statutárního města Přerova. Celková cena za 

provedení díla nepřekročí částku 500.000,- Kč vč. DPH. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 22.9.2017 

2. pověřuje odbor správy majetku a komunálních služeb provedením uzavření smlouvy o dílo se 

společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, 

ve znění dle přílohy č.1. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (p. Pospíšilík). 
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2912/72/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přípojka plynu 

pro RD Svépomoc I/9, Přerov“ - objekt č.p. 2009, příslušný k části 

obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 3740 v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 4950 o výměře 4368 m2 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, IČ: 

00301825 se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, jako vlastníkem 

pozemku a Ing. Z.V.  a Ing. S.V., jako stavebníky, ve znění dle přílohy č. 1. 

    

Jedná se o nově budovanou přípojku plynu NTL PE 100 dn 40 pro rodinný dům Svépomoc I/9 

v Přerově, objekt č.p. 2009, příslušný k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku 

p.č. 3740 v k.ú. Přerov. Plynová přípojka v délce cca 3 m bude napojena na plynovod NTL PE 

dn 160 a uložena na pozemku p.č. 4950 v k.ú. Přerov, který je ve vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

 

2. pověřuje náměstka primátora pana Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2913/72/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Stavební úpravy 

bytového domu Nábř. Protifašistických bojovníků 22, 23, 24, Přerov“ – 

objektu k bydlení č.p. 448, č.p. 417, č.p. 384, příslušném k části obce 

Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č.  544 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích  p.č. 535 o výměře 1867 m2 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 531/1 o výměře 1715 m2 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace) vše v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, IČ: 00301825 se sídlem 

Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, jako vlastníkem pozemku a 

Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 384/24, 417/23, 448/22 v Přerově, IČ: 

05922003, se sídlem nábř. Protifašistických bojovníků 448/22, Přerov I - Město, 750 02 

Přerov, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1. 

    

Jedná se o stavební úpravy bytového domu č.p. 448, č.p. 417, č.p. 384, příslušném pro část 

obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 544 v k.ú. Přerov (Nábř. 

Protifašistických bojovníků 22, 23, 24). Stavební úpravy spočívají v zastřešení zadních 

vstupů do domu a zateplení štítové stěny domu u vchodu 448/22 izolantem tl. 150 mm 

včetně navazujícího zateplení obou průčelí domu v délce cca 1,15 m s přesahem na 
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sousední pozemky p.č. 535 a p.č. 531/1 vše v k.ú. Přerov, které jsou ve vlastnictví 

statutárního města Přerova. 
 

2. pověřuje náměstka primátora pana Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nehlasuje (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

2914/72/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Prodloužení 

vodovodní přípojky pro RD Borošín 19, Přerov - Čekyně“, objekt č.p. 

56, příslušný k části obce Přerov VII – Čekyně, který je součástí 

pozemku p.č. 862 v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 937/4 o výměře 6014 m2 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Čekyně, mezi statutárním městem Přerov, IČ: 

00301825 se sídlem Přerov I – Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, jako vlastníkem 

pozemku a paní P.L., zastoupenou paní M.B., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1. 

    

 Jedná se o nově budované prodloužení vodovodní přípojky pro rodinný dům Borošín 19         

v Čekyni, objekt č.p. 56, příslušný k části obce Přerov VII – Čekyně, který je součástí 

pozemku p.č. 862 v k.ú. Čekyně. Stávající vodovodní přípojka bude nově prodloužena do 

objektu rodinného domu Borošín 19 v Čekyni a uložena v délce cca 2 m na pozemku p.č. 

937/4 v k.ú. Čekyně, který je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Při prodloužení vodovodní přípojky nebude zasahováno do asfaltové komunikace na ul. 

Borošín, kdy stavební práce budou realizovány v prostoru chodníku u rodinného domu 

Borošín 19 v Čekyni. 

 

2. pověřuje náměstka primátora pana Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2915/72/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce 

bytového domu Vsadsko 7, Přerov“ – objektu k bydlení č.p. 823, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku 

p.č.  2680/55 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 2680/1 o výměře 34971 

m2 (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, IČ: 00301825 

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, jako vlastníkem pozemku               

a Stavebním bytovým družstvem Přerov, IČ: 00053236, se sídlem Kratochvílova 128/41, 

Přerov I – Město, 750 02 Přerov, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1. 

    

Jedná se o rekonstrukci bytového domu č.p. 823, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 

který je součástí pozemku p.č. 2680/55 v k.ú. Přerov (Vsadsko 7). Stavební úpravy zahrnují 

zateplení obvodového pláště objektu zateplovacím systémem tl. 140 mm, v soklové části tl. 60 

mm s přesahem na sousední pozemek p.č. 2680/1 v k.ú. Přerov, který je ve vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

 

2. pověřuje náměstka primátora pana Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2916/72/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přeložka HUP a 

plynovodní přípojky pro objekt Komenského 15, Přerov“ - objekt č.p. 

840, příslušný k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku 

p.č. 2163 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 4983/1 o výměře 3065 

m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, IČ: 

00301825 se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, jako vlastníkem 

pozemku a společností EN REALITY PŘEROV s.r.o., IČ 62302451, se sídlem Komenského 

840/15, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1. 

    

Jedná se o přeložku hlavního uzávěru plynu (HUP) a plynovodní přípojky pro objekt 

Komenského 15 v Přerově, objekt č.p. 840, příslušný k části obce Přerov I – Město, který je 

součástí pozemku p.č. 2163 v k.ú. Přerov. Přeložka nevyhovujícího umístění HUP pod 

vstupním schodištěm do „baru Lumír“ s návrhem jeho nového umístění po pravé straně 

schodiště ve fasádě objektu, ve výšce cca 500 mm nad terénem a s tím související přeložka 

přípojky plynu o cca 600 mm. Přípojka plynu je umístěna v chodníku na pozemku p.č. 4983/1, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Přerov, který je ve vlastnictví města. 

 

2. pověřuje náměstka primátora pana Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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2917/72/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 

212/2 a p.č.212/3 oba v k.ú. Penčičky p.č. 212/2 a p.č. 212/3 oba v k.ú. 

Penčičky  - „Rodinný dům s garáží –vjezd “ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I.: 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 212/2 o výměře 80 m2 

(trvalý travní porost) a p.č.212/3 o výměře 590 m2 (ostatní plocha) oba v k.ú. Penčičky  mezi 

statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11,  jako 

vlastníkem pozemku a p. M.K., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.  

 

Jedná se o stavbu vjezdu k plánované novostavbě RD s garáží na pozemku p.č. 212/1 v k.ú. 

Penčičky. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 22.9.2017 

 

2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu 

 

 

VARIANTA II.: 

neschvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 212/2 o výměře 80 m2 (trvalý 

travní porost) a p.č.212/3 o výměře 590 m2 (ostatní plocha) oba v k.ú. Penčičky  mezi statutárním 

městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11,  jako vlastníkem pozemku a 

p. M.K., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.  

Jedná se o stavbu vjezdu k plánované novostavbě RD s garáží na pozemku p.č. 212/1 v k.ú. Penčičky. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil variantu I. usnesení: 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2918/72/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

2883/1 v k.ú. Přerov  - „Vjezd na pozemek p.č. 2384 v k.ú. Přerov“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 2883/1 o výměře 78440 

m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, se 

sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11,  jako vlastníkem pozemku a p. P.K.   a 

pí Ing. P.K., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.  

 

Jedná se o stavbu vjezdu na pozemek p.č.2384 v k.ú. Přerov. 
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Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 22.9.2017 

 

2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (Mgr. Puchalský).  

 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

Materiál je odložen na 15.15 hodin, kdy je paní ředitelka Zdařilová přizvaná. 

2919/72/8/2017 Hodnocení práce ředitelů  

Rada města Přerova po projednání schvaluje pozitivní výsledky hodnocení práce paní Ivany 

Zdařilové, ředitelky Mateřské školy Přerov, Máchova 14, dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.7.2017 

 

 

 

2920/72/8/2017 Úprava platů ředitelů škol a ředitelky školského zařízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 7. 2017 úpravu platového tarifu             

a příplatku za vedení ředitelů mateřských škol, základních škol a ředitelky zařízení školního 

stravování, zřízených statutárním městem Přerovem, dle schváleného nařízení vlády č. 168/2017 Sb., 

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.6.2017 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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2921/72/8/2017 Základní škola Přerov, Svisle 13 – realizace projektu z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Základní škole Přerov, Svisle 13, realizaci projektu s názvem „Inkluze v ZŠ Přerov 

Svisle“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy „Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ vyhlášeného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.6.2017 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila elektronickým podpisem potvrzení obce   

o bankovním účtu určeném pro finanční operace spojené s projektem dle bodu 1 tohoto 

usnesení. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2922/72/8/2017 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do 

vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 

Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

a nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem,       

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2923/72/8/2017 Výkon činnosti ve veřejném zájmu – Speciální MŠ A  J s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zájem společnosti Speciální mateřská škola A  J s.r.o., IČ: 25378759, se 

sídlem Přerov, Přerov I - Město, U Bečvy 2883/2 o organizování a provozování výkonu 

činností veřejné služby na území statutárního města Přerova ve veřejném zájmu, 
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VARIANTA I.: 

2. schvaluje vydání potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu na období od 1. 7. 2017      

do 31. 7. 2018 s možností jeho prodloužení v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.6.2017 

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jeho vydání a podpisu. 

 

 

VARIANTA II.: 

2. neschvaluje vydání potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil: 

 Doporučil variantu I. usnesení: 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2924/72/8/2017 Žádost o poskytnutí dotace – Českomoravský svaz hokejbalu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Českomoravský svaz hokejbalu, IČ: 

49626485, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, na částečnou úhradu nákladů 

svazu spojených s organizací sportovní akce Den Československých hokejbalových nadějí, 

která se uskuteční dne 28. června 2017 v Přerově. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 

2017, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.7.2017 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 

dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. (individuální 

dotace) 

126,5 - 5,0 121,5 

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 

(individuální dotace) 

20,0 + 5,0 25,0 

 

a to za podmínky schválení návrhu Rozpočtové opatření č. 9 a 10 Zastupitelstvem města Přerova. 
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VARIANTA II.: 

neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Českomoravský svaz hokejbalu, IČ: 49626485, se 

sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, na částečnou úhradu nákladů svazu spojených s 

organizací sportovní akce Den Československých hokejbalových nadějí, která se uskuteční dne 28. 

června 2017 v Přerově. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil: 

 Doporučil variantu I. usnesení: 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení:  
Pro:  p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána, Ing. Holan,          

Bc. Navrátil. 

Zdrželi se: Ing. arch. Horký, Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, p. Košutek. 

 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2925/72/9/2017 Výkon činnosti ve veřejném zájmu - SP centrum s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zájem společnosti SP centrum s.r.o. , IČ 49608584, se sídlem Loučany 711,    

o organizování a provozování výkonu činností veřejné služby na území statutárního města 

Přerova ve veřejném zájmu. 

 

 

VARIANTA I.: 

2. schvaluje vydání potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu na období od 1.8.2017 do 

31.7.2018 s možností    jeho prodloužení v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

 

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jeho vydání a podpisu. 

 

 

VARIANTA II.: 

2. neschvaluje vydání potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil: 

 Doporučil variantu I. usnesení: 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Dal protinávrh: varianta II:  

 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 10 pro, 1 se zdržel (Bc. Navrátil). 
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2926/72/9/2017 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 - 6 osobám a osobám s nimi 

společně posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. 

Vydaný souhlas platí do 30. 6. 2018. 

 

2. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad práce 

ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt -  5 osobám a osobám s nimi 

společně posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 26.6.2017 

 

 

Hlasování: 8 pro, 2 proti (p. Košutek, Ing. Měřínský), 1 nehlasoval (p. Pospíšilík). 

 

 

 

 

10. RŮZNÉ 

Na jednání Rady města Přerova byl přizván RNDr. Pavel Juliš ve 14.45 hodin. 

2927/72/10/2017 Implementace Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední 

Morava – CZ07; regulace dopravy 

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

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  nepřijala návrh usnesení schválit postup implementace 

Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Morava – CZ07 dle varianty B a D důvodové 

zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil variantu D) důvodové zprávy. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Dal protinávrh variantu B) důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování o variantě B: 

Pro:  Ing. Vrána, Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová, Ing. arch. Horký. 

 

Hlasování o variantě D): 

Pro:  Ing. Holan, p. Košutek, Ing. Měřínský, Ing. Kohout, p. Neuls. 
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Z jednání Rady města Přerova odešel RNDr. Juliš v 14.50 hodin. 

 

 

 

 

2928/72/10/2017 Dodatek č. 1 k dohodě o centralizovaném zadávání veřejných zakázek 

na Produkty Microsoft 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

1. schvaluje uzavření dodatku č.1 k Dohodě o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na 

Produkty Microsoft mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra,   se sídlem Praha 7, 

Holešovice, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064, jako centrálním zadavatelem                              

a statutárním městem Přerovem jako zadavatelem, ve znění, které je přílohou č. 3 důvodové 

zprávy. 

 

2. pověřuje podpisem dodatku č. 1, dle bodu 1 usnesení, náměstka primátora Ing. Petra 

Měřínského. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2929/72/10/2017 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 

předpisů 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátora Mgr. Vladimír Puchalský. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č……/2017, kterým se mění vnitřní předpis 

č. 4/2011 Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 

vnitřního předpisu   

č. 19/2011, vnitřního předpisu č. 21/2011, vnitřního předpisu č. 26/2011, vnitřního předpisu   

č. 3/2012, vnitřního předpisu č. 5/2012, vnitřního předpisu č. 7/2012, vnitřního předpisu         

č. 12/2012, vnitřního předpisu č. 24/2012, vnitřního předpisu č. 25/2012, vnitřního předpisu   

č. 7/2013, vnitřního předpisu č. 1/2014, vnitřního předpisu č. 3/2014, vnitřního předpisu         

č. 7/2014, vnitřního předpisu č. 11/2014, vnitřního předpisu č. 21/2014, vnitřního předpisu     

č. 23/2014, vnitřního předpisu č. 4/2015, vnitřního předpisu č. 8/2015, vnitřního předpisu       

č. 12/2015, vnitřního předpisu č. 15/2015, vnitřního předpisu č. 2/2016, vnitřního předpisu č. 9/2016, 

vnitřního předpisu č. 13/2016,vnitřního předpisu č. 18/2016, vnitřního předpisu č. 1/2017, vnitřního 

předpisu č. 4/2017 a vnitřního předpisu č. 9/2017, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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2930/72/10/2017 Zahraniční pracovní cesta Cuijk 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátora Mgr. Vladimír Puchalský. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 

Přerova ve složení Ing. arch. Jan Horký, Ing. Vladimír Holan, Mgr. Zdeněk Schenk s řidičem, která 

se uskuteční ve dnech 19. - 21. 7. 2017 při příležitosti tradičního přechodu přes řeku Maas v 

partnerském městě Cuijk (Nizozemí). 

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Navrhl doplnit do delegace: Mgr. Zdeněk Schenk. 

 

 

Hlasování o doplnění usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

Hlasování o celém doplněném usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2931/72/10/2017 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Přerovem a Olomouckým krajem na Přerovské svatovavřinecké hody 

2017 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátora Mgr. Vladimír Puchalský. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, se sídlem 

Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a statutárním městem 

Přerovem jako příjemcem, ve výši 125 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na Přerovské 

svatovavřinecké hody 2017, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 4122 210  Neinvestiční přijaté transfery od krajů 24 188,1 + 125,0 24 313,1 

 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 2 498,0 + 125,0 2 623,0 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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Přestávka 15.00 – 15.15 hodin. 

 

 

 

 

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná paní Ivana Zdařilová, ředitelka MŠ Máchova 14 

v 15.15 hodin. 

2919/72/8/2017 Hodnocení práce ředitelů  

Rada města Přerova po projednání schvaluje pozitivní výsledky hodnocení práce paní Ivany 

Zdařilové, ředitelky Mateřské školy Přerov, Máchova 14, dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.7.2017 

 

 

Diskuse: 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Navrhl doplnit do usnesení: pozitivní výsledky hodnocení … 

 

 

Hlasování o doplněném usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

Z jednání Rady města Přerova odešla paní Zdařilová v 15.20 hodin. 

 

 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

- Nejsou 
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12. ZÁVĚR 

 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 72. schůzi Rady města Přerova dne 22. června 2017 

v 16.00 hodin. 

 

 

V Přerově dne 22. června 2017 

 

 

 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                                         Mgr. Helena Netopilová 

primátor statutárního města Přerova                                                               členka Rady města Přerova 

 

 

 


