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ZÁPIS 

 

 

ze 74. schůze Rady města Přerova konané dne 10. srpna 2017 

 

 

PROGRAM: 
 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu  primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich 
jednáních za I. pololetí roku 2017 

primátor 

3.2 Kontrola usnesení -  zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Měřínský 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 13 Ing. Měřínský 

4.2 Útulek pro zvířata - přijetí daru Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Územní opatření o stavební uzávěře - změna p. Košutek 

5.2 Výjimka ze stavební uzávěry – “Nástavba pneuservisu“. p. Košutek 

5.3 Cyklostezka Palackého - zpracování dokumentace p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - 
energetické opatření“ -  rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení 
uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Údržba komunikace ul. Čechova, Přerov“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Údržba chodníku na ul. Dvořákova v Přerově“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.4 Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. etapa (ul. 
Teličkova 1-6) - uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

Ing. Měřínský 

6.5 Revitalizace rybníků v Předmostí Ing. Měřínský 

6.6 Most ev.č. Př/Že-M01 - most přes Olešnici na ul. Pod Lesem v obci 
Přerov-Žeravice 

Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka „Centrální pojištění statutárního města Přerova a 
jím zřízených příspěvkových organizací“  -  schválení  zadávacích 
podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení, schválení 
uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 

Ing. Měřínský 

6.8 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ -  
rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.9 Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 
2018 a 2019“  -  schválení  zadávacích podmínek, schválení 
zahájení zadávacího řízení, schválení uzavření smlouvy o 
centralizovaném zadávání 

Ing. Měřínský 
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6.10 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2018 - 
2027“ -  rozhodnutí o námitkách uchazeče proti rozhodnutí 
zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a proti 
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

p. Košutek 

6.11 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1614/2017 na 
realizaci stavby „Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově - 
Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu“ 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova – úsek silnice I/55 a 
úsek silnice II/150 v Přerově                                                                                                                                                                                    

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerova 
- budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                    

p. Košutek 

7.2.2 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
pozemků p.č. 2625/5 a p.č. 2625/20 oba v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov -  pozemků p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 5307/110, p.č. 
5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/234, p.č. 5307/235 vše v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

7.3.2 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku města Přerova. p. Košutek 

7.3.3 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20, p.č.75,p.č. 287/1 vše v k.ú. 
Čekyně 

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovitých věcí - pozemků p.č. 312/1  a p.č. 448/1 oba v 
k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Košutek 

7.6.1 Přenechání předmětu výpůjčky - bezúplatného užívání nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
6724/1 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.6.2 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 591/11 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene na pozemku v majetku statutárního města 
Přerova – p.č. 1309 v k.ú. Dluhonice 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene  na pozemku v majetku statutárního 
města Přerova – p.č. 520/1 v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.7.3 Zřízení věcného břemene na pozemku v majetku statutárního města 
Přerova – p.č. 4941 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.12.1 Zánik předkupního práva statutárního města Přerova dle ust. § 101 
stavebního zákona k id. ½ pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v 
k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z 
předkupního práva 

p. Košutek 

7.12.2 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města     a to z dopravní značky č. B 13 
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“ a 
z dopravní značky B 29 zákaz stání ve vymezeném rozsahu (která 
jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a).   

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.13.1 Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její 
převod na podrozvahu 

Ing. Měřínský 

7.13.2 Schválení účasti Statutárního města Přerov a příspěvkových 
organizací v centralizovaném zadání veřejné zakázky na 
poskytování dodávek zemního plynu. 

Ing. Měřínský 
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7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
51/6 v k.ú. Kozlovice u Přerova – „Kanalizační přípojka zahradní 
chaty na pozemku p.č. 100 v k.ú. Kozlovice u Přerova“ 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Vnitřní předpis č. …/2017 - Metodický pokyn – příklady účtování pro 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerov a 
rozpočtový proces  

Bc. Navrátil 

8.2 Zajištění udržitelnosti projektů ITI ve školství Bc. Navrátil 

8.3 Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 – profilace na minitenis Bc. Navrátil 

8.4 Záměr poskytnutí dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s. Bc. Navrátil 

8.5 Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2017" - 
nepeněžité dary  

Bc. Navrátil 

9.2 Přijetí nepeněžitých darů pro Sociální služby města Přerova, p. o. Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Prevence kriminality - prohlídka protidrogového vlaku pro žáky 9. 
tříd základních škol 

Bc. Navrátil 

10.2 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Přerov 

Bc. Navrátil 

10.3 Zahraniční pracovní cesta Bardejov primátor 

10.4 Cena města Přerova 2017 primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

Přítomni: 

 

Předsedající:   Mgr. Vladimír Puchalský     

 

 

Členové Rady města: 

 

Ing. Petr Měřínský, Bc. Tomáš Navrátil, Pavel Košutek, Ing. arch. Jan Horký, p. Radek Pospíšilík, p. 

Rudolf Neuls, Ing. Vladimír Holan, Ing. Petr Vrána, Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová 

 

Omluveni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník magistrátu 

   Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře   

    

   

Dále přítomni:  Zdeněk Daněk - vedoucí odd. organizačního Kanceláře primátora 

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

 

 

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 

 

 

 

 



4 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 74. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 10. srpna  2017  

v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 10 radních, později se dostavil Ing. Jiří 

Kohout. Rada města byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 
 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský jako navrhovatel materiálu 10.2 „Úprava platů ředitelů 

příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov“ podal návrh na jeho stažení. 

 

Hlasování o návrh na stažení materiálu 10 .2:  10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Kohout) 

 

 

Hlasování o programu:  10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Kohout) 

 

 

Hlasování o ověřovateli: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Kohout) 

 

3007/74/2/2017 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 74. schůze Rady města 

Přerova konané dne 10. srpna 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 74. schůze Rady města Přerova konané dne 10. srpna 2017, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu           

74. schůze Rady města Přerova. 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

 

3008/74/3/2017 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za I. 

pololetí roku 2017 

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

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady, 

zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. pololetí 

2017. 

 

P. Pospíšilík upozornil, že se zúčastnil prvního dne konání 29. zasedání Zastupitelstva města, z jednání 

druhého dne se omluvil. 

 

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

 

 

Na jednání Rady města se dostavil Ing. Jiří Kohout, bylo přítomni všichni radní. 
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3009/74/3/2017 Kontrola usnesení -  zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání dočasně volných finančních 

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.04.2017 do 30.06.2017. 

 

Hlasování : 10 pro, 1 nehlasoval (Ing. Kohout) 

 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

3010/74/4/2017 Rozpočtové opatření č. 13 

 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1), 

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 

3011/74/4/2017 Útulek pro zvířata - přijetí daru 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata v 

období od 01.04.2017 do 30.06.2017 v celkové výši 2 796 Kč. 

 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 
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5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

3012/74/5/2017 Územní opatření o stavební uzávěře - změna 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje zahájit řízení o 

změně územního opatření o stavební uzávěře vydané usn. Rady města Přerova č. 154/8/4/2015 dne  

15.1.2015 podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení. 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 

3013/74/5/2017 Výjimka ze stavební uzávěry – “Nástavba pneuservisu“. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 “Nástavba pneuservisu“, 

situovanou na pozemku parc.č. 6684/4 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“. 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 

3014/74/5/2017 Cyklostezka Palackého - zpracování dokumentace 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 16/2016 – Zásady postupů a pravidel zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov na přímé uzavření smlouvy o 

dílo ke zpracování všech stupňů dokumentace "Cyklostezka ul. Palackého" s firmou PRINTES 

- ATELIER s. r. o., Mostní 1876/11a, PSČ 75002, Přerov, IČ 25391089, 

 

2. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje uzavřít smlouvu o dílo s firmou PRINTES - 

ATELIER s. r. o., Mostní 1876/11a, PSČ 75002, Přerov, IČ 25391089, ke zpracování všech 

stupňů dokumentace "Cyklostezka ul. Palackého" v rozsahu dle cenové a termínové nabídky 

ze 17.07.2017 v celkové ceně 654 610 Kč vč. DPH za podmínky finančního krytí. 
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Ing. arch. Horký podal podnět týkající se napojení cyklostezky ul. Palackého na obě ramena ul. 

Bratrská a návaznost na cyklostezku nábřeží PFB. 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

 

 

3015/74/6/2017 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - 

energetické opatření“ -  rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení 

uzavření smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek podlimitní veřejné zakázky P17V00000028 

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

opatření“, které vyplývají z provedení úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a z doporučení a závěrů smluvního 

zastoupení zadavatele pověřeného k provádění těchto úkonů podle § 43 zákona, 

 

2. rozhodla o výběru dodavatele PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, IČ: 27769585, kterého v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona 

vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, 

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 27769585, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 4 

schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

Cena za plnění bude činit 20.449.299,85 Kč bez DPH. 

 

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

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 72. Rady města Přerova konané 

dne 22. června 2017 (č. usn. 2893/72/6/2017), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 

3016/74/6/2017 Veřejná zakázka „Údržba komunikace ul. Čechova, Přerov“ – 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 

vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí závěry a doporučení komise ustanovené zadavatelem pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Údržba komunikace ul. 

Čechova, Přerov“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016, 

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Údržba 

komunikace ul. Čechova, Přerov“, je účastník výběrového řízení STRABAG a.s., Na Bělidle 

198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, jako 

zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Údržba komunikace ul. Čechova, 

Přerov“. 

                

Cena za plnění bude činit 1.835.001 Kč bez DPH, tj. 2.220.351 Kč vč. DPH. 

 

V případě, že vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou 

součinnost k uzavření smlouvy, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, jehož 

nabídka se na základě hodnocení umístila jako další v pořadí a současně splnila stanovené zadávací 

podmínky. 

 

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. 2889/72/6/2017, ze dne 22. června 2017. 

 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 

3017/74/6/2017 Veřejná zakázka „Údržba chodníku na ul. Dvořákova v Přerově“ – 

rozhodnutí o výběru dodavatele a 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 ustanovené zadavatelem pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Údržba chodníku na ul. 

Dvořákova v Přerově“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016, 

 

2. rozhodla , že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Údržba 

chodníku na ul. Dvořákova v Přerově“, je účastník výběrového řízení STRABAG a.s., Na 

Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací 

podmínky, 

 

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

společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, jako 

zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Údržba chodníku na ul. Dvořákova v 

Přerově“. 
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Cena za plnění bude činit 962.326 Kč bez DPH, tj. 1.164.414 Kč vč. DPH. 

 

V případě, že vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou 

součinnost k uzavření smlouvy, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, jehož 

nabídka se na základě hodnocení umístila jako další v pořadí a současně splnila stanovené zadávací 

podmínky. 

 

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. 2890/72/6/2017, ze dne 22. června 2017. 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 

3018/74/6/2017 Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. etapa (ul. Teličkova 1-

6) - uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky sítě distribučního zařízení                

č. Z_S14_12_8120060656 související se stavbou "Regenerace panelového sídliště Předmostí - 

13. etapa" mezi  ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02 Děčín, IČ 24729035 jako  provozovatelem distribuční soustavy a Statutárním 

městem Přerov, IČ 00301825, se  sídlem Bratrská 34, Přerov, PSČ 750 11 jako žadatelem. 

 

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

návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy. 

 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 

3019/74/6/2017 Revitalizace rybníků v Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajistit dokumentaci na realizaci akce "Revitalizace 

rybníků v Předmostí", tj. vypracování dokumentace pro územní řízení, projektové 

dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby vč. posouzení vlivů na životní 

prostředí (EIA) dle zákona 100/2001 Sb. a všech souvisejících dokumentací dle zpracované 

studie proveditelnosti (var. V1), včetně připomínek z Komise životního prostředí. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova následující úpravu rozpočtu 

 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

               rozpočet                

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 161 988,3 * - 2 000,0 159 988,3 

  025  Projektové dokumentace 

 (investice) 

20 701,4 * + 2 000,0 22 701,4 
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Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zahájit 

jednání o výkupech dotčených pozemků navrhované akce "Revitalizace rybníků v Předmostí". 

 

 

Dle diskuse podal navrhovatel Ing. Měřínský protinávrh, aby bylo uloženo Odboru správy majetku a 

komunálních služeb zahájit jednání o výkupech dotčených pozemků navrhované akce "Revitalizace 

rybníků v Předmostí". 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského: jednomyslně 11 pro 

 

 

3020/74/6/2017 Most ev.č. Př/Že-M01 - most přes Olešnici na ul. Pod Lesem v obci 

Přerov-Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy na akci "Most ev.č. Př/Že-M01 - most přes Olešnici na 

ul. Pod Lesem  v obci Přerov-Žeravice" 

 

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajistit dokumentaci na realizaci akce "Most ev.č. 

Př/Že-M01 - most přes Olešnici na ul. Pod Lesem  v obci Přerov-Žeravice", tj. vypracování 

dokumentace pro umístění stavby a projektové dokumentace pro stavební povolení a pro 

provádění stavby a všech souvisejících dokumentací za podmínky zajištění finančního krytí 

nákladů ve výši 950.000,00 Kč na vypracování dokumentací. 

 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 

3021/74/6/2017 Veřejná zakázka „Centrální pojištění statutárního města Přerova a 

jím zřízených příspěvkových organizací“  -  schválení  zadávacích 

podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení, schválení uzavření 

smlouvy o centralizovaném zadávání 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Centrální 

pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“, dle příloh č. 1 

– 2. 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 § 25 zákona, v nadlimitním režimu podle části čtvrté zákona v rámci otevřeného řízení podle 

§ 3 písm. b) zákona, postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Centrální pojištění 

statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“ postupem podle § 56 

zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem 

podle § 212 zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů, 
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3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům Rozhodnutí o vyloučení 

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

zadávacího řízení, Rozhodnutí o námitkách 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, 

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o centralizovaném 

zadávání pro veřejnou zakázku na služby s názvem „Centrální pojištění statutárního města 

Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“, ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, dle přílohy č. 3, 

 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  pověřit Ing. Petra Měřínského k jednání o 

uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o centralizovaném zadávání pro 

veřejnou zakázku na služby s názvem „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím 

zřízených příspěvkových organizací“ mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími zadavateli, 

k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 

3022/74/6/2017 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ -  

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 „Modernizace 

vzduchotechniky kina Hvězda“, dle příloh důvodové zprávy, 

 

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

podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace vzduchotechniky kina 

Hvězda“ je účastník zadávacího řízení TZB TECHNIK, s.r.o., Zahradní 301, Hranice IV-

Drahotuše, 753 61 Hranice, IČ 27771008, 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 TZB TECHNIK, s.r.o., Zahradní 301, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 

Hranice, IČ 27771008, jako zhotovitelem na plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky s 

názvem „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“. 

 

Cena za plnění bude činit 2.498.408,00 Kč bez DPH, tj. 3.022.023,68 včetně DPH. 

 

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

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 72. Rady města Přerova konané 

dne 22. června 2017 (č. usn. 2891/72/6/2017), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 
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3023/74/6/2017 Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 

a 2019“  -  schválení  zadávacích podmínek, schválení zahájení 

zadávacího řízení, schválení uzavření smlouvy o centralizovaném 

zadávání 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zajištění 

dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019“, dle přílohy č. 1. 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 § 25 zákona, v nadlimitním 

režimu podle části čtvrté zákona v rámci otevřeného řízení podle § 3 písm. b) zákona, 

postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zajištění 

dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019“ postupem podle § 56 zákona, tj. schvaluje 

odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona, 

kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů, 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům Rozhodnutí o vyloučení 

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

zadávacího řízení, Rozhodnutí o námitkách 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, 

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o centralizovaném 

zadávání pro veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Zajištění dodávek elektrické energie na 

období 2018 a 2019“, ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

dle přílohy č. 2, 

 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit Ing. Petra Měřínského k jednání o 

uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o centralizovaném zadávání pro 

veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 

a 2019“ mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími zadavateli, k jeho uzavření a jeho 

podpisu. 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 

3024/74/6/2017 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2018 - 

2027“ -  rozhodnutí o námitkách uchazeče proti rozhodnutí zadavatele 

o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a proti rozhodnutí 

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí „Námitky uchazeče proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti 

v zadávacím řízení a námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ 

(dále jen „námitky“) u veřejné zakázky s názvem „Městská autobusová doprava v Přerově 

2018 - 2027“, doručených zadavateli dne 1.8.2017 od uchazeče KRODOS BUS a.s., se sídlem 

Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž, IČ 26950529, 

 

2. rozhodla v souladu s ustanovení § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „zákon“) o odmítnutí námitek uchazeče KRODOS BUS a.s., se sídlem Skopalíkova 

2385/45, 767 01 Kroměříž, IČ 26950529, v rámci veřejné zakázky s názvem „Městská 

autobusová doprava v Přerově 2018 - 2027“, 

 

3. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o námitkách uchazeče v rozsahu dle Přílohy č. 2, 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu Rozhodnutí zadavatele o námitkách 

uchazeče. 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 

3025/74/6/2017 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1614/2017 na realizaci 

stavby „Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově - Oprava 

hradeb v jihozápadní části hradního příkopu“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

SML/1614/2017 ze dne 23.3.2017 na provedení stavby „Revitalizace hradního příkopu zámku v 

Přerově - Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu“, se zhotovitelem STAVBY - BALLER 

s.r.o., č.p. 30, 742 37 Spálov, IČ 29396841, dle přílohy č. 4. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu 

předmětu plnění (méněpráce + vícepráce) dle důvodové zprávy. Cena za plnění se dodatkem č. 1 po 

započtení víceprací snižuje o 3.091,00 Kč bez DPH z původní ceny 1.122.760,00 Kč bez DPH 

sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 1.119.669,00 bez DPH tj. 1.354.799,00 Kč včetně DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

SML/1614/2017 mezi objednatelem a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

Ing. Petra Měřínského na základě jeho pověření usnesením Rady města Přerova, č. usn. 

2345/62/6/2017, ze dne 26. ledna 2017. 

 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 
 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

3026/74/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité věci 

do majetku statutárního města Přerova – úsek silnice I/55 a úsek 

silnice II/150 v Přerově                                                                                                                                                                                    

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

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - 

bezúplatný převod stávajícího úseku silnice I/55 v délce cca 0,773 km od budoucí okružní 

křižovatky s přeložkou silnice II/150 po její průsečík s prodloužením ulice 1. května v Přerov-

Předmostí a  stávajícího úseku silnice II/150  v délce cca 0,308 km mezi MÚK Přerov – sever 

a křižovatkou se stávající silnicí I/55, kdy součástí převáděného úseku silnice I/55 bude SO 

111 Přeložka silnice I/55 Kokory. Přerov a SO 201 Most na silnici I/55 přes D1 z majetku 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle,        

Na Pankráci 546/56 do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit své usnesení 543/19/3/2016, přijaté na 

19. zasedání dne 22.8.2016, kterým schválilo záměr statutárního města Přerova – bezúplatný 

převod části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova. 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 

3027/74/7/2017 Úplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 

budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                    

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na převod nemovité věci 

budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

740/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, za podmínek dle důvodové zprávy. 

Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát 

v tisku Přerovský deník a Hospodářské noviny a na internetových stránkách statutárního města 

Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2420,-Kč (cena včetně DPH 21 

%). Vyhlašovaná cena se stanovuje minimálně ve výši stanovené znaleckým posudkem. 

 

 

Ing. arch. Horký navrhl doplnit návrh na usnesení, aby vyhlášení výběrového řízení bylo také 

zveřejněno i v Hospodářských novinách. 

 

Hlasování o doplnění usnesení Ing. arch. Horkým: jednomyslně 11 pro 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 

3028/74/7/2017 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 

pozemků p.č. 2625/5 a p.č. 2625/20 oba v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 2625/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2 a pozemku p.č. 2625/20 

zahrada o výměře 489 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  statutárního města Přerov  do vlastnictví 

Ing. Z.L., za dohodnutou kupní cenu ve výši: 50100,- Kč, t.j. 100,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy  

ve znění přílohy. 

 

 

Hlasování : 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Měřínský) 
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3029/74/7/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov -  pozemků p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 5307/110, p.č. 

5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/234, p.č. 5307/235 vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 5307/108 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4131 m2, p.č. 

5307/109 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2, p.č. 5307/110  zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 179 m2, p.č. 5307/220 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, p.č. 5307/228 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 23 m2, p.č. 5307/234 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2, p.č. 

5307/235 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví ČR - Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, IČ: 69797111 do 

vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu  4 000 000,-Kč, ve znění dle přílohy, za podmínky 

zajištění finančního krytí. 

 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 

3030/74/7/2017 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku města Přerova 

 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemků p.č. 6768/13 ost. plocha o výměře 76 m2,   p.č. 6772/1 ost. plocha  o výměře 21 m2, 

p.č. 6801 ost. plocha o výměře 198 m2, p.č. 6822 ost. plocha o výměře 288 m2 a p.č. 6835/2 ost. 

plocha o výměře 520 m2, vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, 

Jeremenkova  1191/40a , IČ 60609460 do vlastnictví statutárního města Přerova ve znění dle přílohy 

č.1. 

 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 

3031/74/7/2017 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20, p.č.75,p.č. 287/1 vše v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit část usnesení 

Zastupitelstva města Přerova č. 798/28//20173 ze dne 22.5.2017,  a  to tak, že nově zní: 

 

"Zastupitelstvo města Přerova  po projednání schvaluje bezúplatný převod a neschvaluje úplatný 

převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 15 ostatní 

komunikace, ostatní plocha,  části pozemku p.č. 16 ostatní plocha, ostatní komunikace, dle 

geometrického plánu  č. 421-61/2017 se jedná o pozemek p.č. 16/2 ostatní plocha ostatní 

komunikace o výměře 306 m2, p.č. 20, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 75 ostatní plocha, 

ostatní komunikace  a část pozemku p.č. 287, dle geometrického plánu č. 414-126/2016 se jedná o p.č. 

287/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 297 m2  vše v k.ú. Čekyně, z vlastnictví  ČR-
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Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 

69797111." 

 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 

3032/74/7/2017 Nájem nemovitých věcí - pozemků p.č. 312/1  a p.č. 448/1 oba v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy  mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2,  jako pronajímatelem a statutárním 

městem Přerov  jako nájemcem  na nájem pozemku p.č. 312/1 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 2242 m2 a pozemku p.č. 448/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 2597 m2 vše v k.ú. Přerov. Nájem se uzavírá na dobu určitou  od  1.9. 2017  do vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním povolené stavby  "Oprava místní komunikace v Újezdci  ul. 

Ke Tmeni", nejdéle však do 31.12. 2018. Účelem nájmu je provedení stavby "Oprava místní 

komunikace v Újezdci , ul. Ke Tmeni." Roční nájemné činí 6 779,-Kč , dále znění přílohy. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 

3033/74/7/2017 Přenechání předmětu výpůjčky - bezúplatného užívání nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6724/1 v 

k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s přenecháním předmětu výpůjčky - pozemku p.č.6724/1, ost. plocha, o výměře 

41.981 m2 do bezúplatného užívání 1. FC Viktorie Přerov, z.s., se sídlem Sokolská 28, 75002 

Přerov, IČ 66743338, když vypůjčitelem je TJ Spartak Přerov, spolek, se sídlem Bezručova 4, 

750 02 Přerov, IČ 00534935. Účelem bezúplatného užívání je využití pozemku pro 

zabezpečení sportovní činnosti v době kdy tyto nevyužívá pro vlastní sportovní činnost TJ 

Spartak Přerov, spolek a to do doby, než bude vyřešena směna pozemků  ve fotbalovém areálu 

mezi TJ Spartak Přerov, spolek a statutárním městem Přerov. Vypůjčitel je povinen předat 

půjčiteli kopii smlouvy o podvýpůjčce  do 10 pracovních dnů  od obdržení souhlasu s 

podvýpůjčkou, která bude uzavřena dle smlouvy  o výpůjčce  dne  7.12.2009 ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 9.2.2010, dodatku č.2  ze dne 30.9.2011 a dodatku č. 3 ze dne 12.11.2014,  mezi 

statutárním městem Přerovem jako půjčitelem na straně jedné a TJ Spartak Přerov, spolek, se 

sídlem Bezručova 4, 750 02 Přerov, IČ 00534935 jako vypůjčitelem na straně druhé. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.8.2017 
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 

3034/74/7/2017 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 591/11 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č.6 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 8.3.2000 ve znění dodatku č. 1 

ze dne 8.3.2007, dodatku č. 2 ze dne 5.10.2007, dodatku č. 3 ze dne 7.10.2009, dodatku č. 4 ze 

dne 14.9.2010 a dodatku č. 5 ze dne 25.10.2012 na pozemky p.č. 62/1 sportoviště a rekreační 

plocha  o výměře 6972 m2, p.č. 16 sportoviště a rekreační plocha  o výměře 1840 m2 , p.č. 17/1 

ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 180 m2  , vše v k.ú. Kozlovice u Přerova ve znění 

dle přílohy č. 1.  

 

Dodatek č. 6 se týká změny doby výpůjčky, kdy původní doba výpůjčky - doba určitá do 30.9.2027 se 

mění na novou dobu výpůjčky - na dobu určitou do 31.12.2032 a rozšíření předmětu výpůjčky čl. II 

smlouvy o pozemek p.č. 591/11 sportoviště a rekreační plocha o výměře 680 m2 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování : jednomyslně 11 pro 

 

 

 

PŘESTÁVKA: 10:10 – 10:25 hodin 

 

 

 

3035/74/7/2017 Zřízení věcného břemene na pozemku v majetku statutárního města 

Přerova – p.č. 1309 v k.ú. Dluhonice 

 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení věcného břemene  odpovídajícího právu oprávněného  z věcného břemene 

zřídit a provozovat plynárenské zařízení  a s tím spojeného 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 plynárenského zařízení k tíži pozemku p.č. 1309 v k.ú. Dluhonice v 

rozsahu dle geometrického plánu č. 390-17/2017, a to ve prospěch GasNet, s.r.o., se sídlem 

Klíšská 96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,  IČ 27295567. 
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Smlouva o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným z věcného 

břemene  a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako 

oprávněným z věcného břemene a J.B., jako investorem  bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 17059/2017, ve výši 173,80 Kč, včetně DPH. Investor uhradí 

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

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.10.2017 

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) 

 

 

3036/74/7/2017 Zřízení věcného břemene  na pozemku v majetku statutárního města 

Přerova – p.č. 520/1 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 

zřídit a provozovat plynárenské zařízení  a s tím spojeného 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 plynárenského zařízení k tíži pozemku p.č. 520/1 v k.ú. Přerov v 

rozsahu dle geometrického plánu č. 1216-31/2017, a to ve prospěch GasNet, s.r.o., se sídlem 

Klíšská 96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,  IČ 27295567. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným z věcného 

břemene a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako 

oprávněným z věcného břemene – služebnosti a I.G. (doručovací adresa Hranická 7, 751 24 Přerov – 

Předmostí), jako investorem  bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem č. 3107-55/2017, ve výši 500,- Kč, včetně DPH. Investor uhradí povinnému jednorázovou 

úhradu za zřízení věcného břemene   a uhradí správní poplatek za vklad. Oprávněný uhradil náklady 

spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.9.2017 

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) 
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3037/74/7/2017 Zřízení věcného břemene na pozemku v majetku statutárního města 

Přerova – p.č. 4941 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 

zřídit a provozovat plynárenské zařízení  a s tím spojeného 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 plynárenského zařízení k tíži pozemku p.č. 4941 v k.ú. Přerov v 

rozsahu dle geometrického plánu č. 6540-223/2016, a to ve prospěch GasNet, s.r.o., se sídlem 

Klíšská 96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,  IČ 27295567. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným z věcného 

břemene a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako 

oprávněným z věcného břemene a V.V., jako investorem  bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 21/2017, ve výši 1.810,- Kč, včetně DPH. Investor uhradí 

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

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.9.2017 

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) 

 

 

3038/74/7/2017 Zánik předkupního práva statutárního města Přerova dle ust. § 101 

stavebního zákona k id. ½ pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního 

práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova prominout jménem 

statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva společnosti HN Consult, s.r.o., 

IČ 25270150, se sídlem Komunardů 442/16, Holešovice, Praha 7, jako osobě povinné z předkupního 

práva povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k id. ½ pozemků 

p.č. 5176/42 (orná půda) o výměře 1659 m2 p.č. 5176/43 (orná půda) o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Hlasování : 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 
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3039/74/7/2017 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města     a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, 

jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“ a z dopravní značky B 29 

zákaz stání ve vymezeném rozsahu (která jsou součástí svislého 

dopravního značení č. IZ 8a) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

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

souhlas s povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru 

města v termínu 15. 08. 2017 – 31. 10. 2017 ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož 

největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele 

Přerovská rozvojová s.r.o., Blahoslavova 79/3, 750 02 Přerov I – Město, pro nákladní 

automobily za účelem výměny střešní krytiny na domě ul. Žerotínovo nám. 643/4. 

Provozovatelem vozidla RZ 5Z85983, RZ 5M65045  - J.F. 

 

Trasa výjimky: ul. Žerotínovo nám., Přerov 

 

RZ 5Z85938 MAN TGL 12.180 4X2 BL 11 990 kg 

RZ 5M65045 MAN TGL 12.185 LLC 11 990 kg 

  

 

VARIANTA  II. 

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

s povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města v termínu 15. 

08. 2017 – 31. 10. 2017 ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 

povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Přerovská rozvojová s.r.o., Blahoslavova 79/3, 

750 02 Přerov I – Město, pro nákladní automobily za účelem výměny střešní krytiny na domě ul. 

Žerotínovo nám. 643/4. Provozovatelem vozidla RZ 5Z85983, RZ 5M65045  - J.F. 

 

Trasa výjimky: ul. Žerotínovo nám., Přerov 

 

RZ 5Z85938 MAN TGL 12.180 4X2 BL 11 990 kg 

RZ 5M65045 MAN TGL 12.185 LLC 11 990 kg 

 

 

 

VARIANTA  I. 

 

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

souhlas s povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru 

města na 5 let pro vozidla, jejichž největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost 

přesahuje 3 500 kg do pěší zóny ul. Wilsonova, pro žadatele Made Group, a.s., IČ 27124151, 

Mrazírenské sklady Olomouc, Hněvotín 455, Hněvotín 783 47 za účelem zásobování 

provozoven Wilson cafe, Slezské uzeniny, Pizza kebab.  

 

Trasa výjimky: ul. Žerotínovo nám, ul. Wilsonova, ul. nám T. G. Masaryka, ul. Bratrská 

 

RZ 3SX8930  Mercedes Benz  906BA50-CZ-N1  5 500 kg 
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VARIANTA  II. 

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

s povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města na 5 let pro 

vozidla, jejichž největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 3 500 kg do pěší zóny 

ul. Wilsonova, pro žadatele Made Group, a.s., IČ 27124151, Mrazírenské sklady Olomouc, Hněvotín 

455, Hněvotín 783 47 za účelem zásobování provozoven Wilson cafe, Slezské uzeniny, Pizza kebab.  

 

Trasa výjimky: ul. Žerotínovo nám, ul. Wilsonova, ul. nám T. G. Masaryka, ul. Bratrská 

 

RZ 3SX8930  Mercedes Benz  906BA50-CZ-N1  5 500 kg 

 

 

 

Navrhovatel  p. Košutek doporučil v bodě 1. variantu I, a v bodě 2. variantu II. 

Ing. arch. Horký podal protinávrh – v bodě 2. varianta I. 

 

 

Hlasování o bodu 1 – varianta I.: 9 pro, 1 nehlasoval (Ing. Měřínský), 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého – bod 2 – varianta I. : 8 pro, 2 proti (Mgr. Puchalský, 

p. Košutek), 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 

 

 

3040/74/7/2017 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 změnu usnesení č. 2911/72/7/2017 přijatém na 72. schůzi Rady města, konané dne 

22.6.2017, na které bylo schváleno 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 a uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č.1.  Předmětem změny je úprava 

textu ve smlouvě o dílo, týkající se zejména platebních podmínek. 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal  

Termín: 28.9.2017 

2. pověřuje odbor správy majetku a komunálních služeb provedením uzavření upravené 

smlouvy o dílo se společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní 

ředitelství Olomouc, ve znění dle přílohy č.1. 

 

 

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

 

 

3041/74/7/2017 Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její 

převod na podrozvahu 

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

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

 

VARIANTA  I. 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu 

nedobytnosti, na nájemném a úroku z prodlení v celkové výši 132.791,03 Kč za dlužníkem Resocia 

o.s., se sídlem Domaželice 36, okr. Přerov, nájemcem nebytového prostoru místnosti č.78 budovy č.p 

1117, Trávník 30, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov. Z 

dlužné částky činí 79.906,70 Kč pohledávka na nájemném a 52.884,33 Kč pohledávka na úroku z 

prodlení z nájemného k datu 21.8.2017 

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu 

nedobytnosti, na nájemném a úroku z prodlení v celkové výši 132.791,03 Kč za dlužníkem Resocia o.s., 

se sídlem Domaželice 36, okr. Přerov, nájemcem nebytového prostoru místnosti č.78 budovy č.p 1117, 

Trávník 30, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov. Z dlužné 

částky činí 79.906,70 Kč pohledávka na nájemném a 52.884,33 Kč pohledávka na úroku z prodlení z 

nájemného k datu 21.8.2017. 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel : 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 

 

 

3042/74/7/2017 Schválení účasti Statutárního města Přerov a příspěvkových 

organizací v centralizovaném zadání veřejné zakázky na poskytování 

dodávek zemního plynu 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje účast Statutárního města Přerov a příspěvkových organizací založených či 

zřízených statutárním městem Přerov, jako pověřujícího zadavatele v centralizovaném zadání 

veřejné zakázky na poskytování dodávek zemního plynu, dle důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na  

poskytování dodávek zemního plynu, pro Pověřujícího zadavatele statutární město Přerov. 

 

 

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

 

 

3043/74/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

51/6 v k.ú. Kozlovice u Přerova – „Kanalizační přípojka zahradní 

chaty na pozemku p.č. 100 v k.ú. Kozlovice u Přerova“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 51/6 o výměře 233 m2 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Kozlovice u Přerova, mezi statutárním městem 
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Přerov, IČ: 00301825 se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, jako 

vlastníkem pozemku a paní M.L., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1. 

    

Jedná se o vybudování kanalizační přípojky pro objekt zahradní chatky, který je součástí pozemku p.č. 

100 v k.ú. Kozlovice u Přerova, ul. Na Vrbovcích. Kanalizační přípojka v celkové délce 29,5 m 

zasahuje v délce 2 m na pozemek p.č. 51/6 v k.ú. Kozlovice u Přerova, 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 : 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 

 

 
 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

3044/74/8/2017 Vnitřní předpis č. …/2017 - Metodický pokyn – příklady účtování pro 

příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerov a 

rozpočtový proces  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vydává Vnitřní předpis č. ../2017 - Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové 

organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces ve znění dle přílohy 

důvodové zprávy, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.8.2017 

2. ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem 

postupovat dle Vnitřního předpisu č. ../2017 - Metodický pokyn – příklady účtování pro 

příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces, a to již za 

období 3. mezitímní závěrky zpracované ke dni 30. 9. 2017. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Ing. D. Novotná 

Termín: 31.8.2017 

 

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

 

 

3045/74/8/2017 Zajištění udržitelnosti projektů ITI ve školství 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace k zajištění provozu, údržby a 

konektivity v průběhu udržitelnosti projektů realizovaných v souladu s podmínkami 66. výzvy 

Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované 

projekty ITI“, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, včetně jejich dopadů na 

rozpočet statutárního města Přerova u těchto základních škol: 
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 Základní škole J. A. Komenského a Mateřskou školu, Přerov – Předmostí, Hranická 14, 

 Základní škole Přerov, Svisle 13, 

 Základní škole Přerov, Za mlýnem 1. 

 

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

 

3046/74/8/2017 Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 – profilace na minitenis 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje profilaci Mateřské školy Přerov, U tenisu 2, IČ: 60782200, zaměřenou na 

spolupráci s Tenisovou školou Huťka & Doseděl s.r.o., s účinností od 1. 9. 2017, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.3.2018 

2. schvaluje financování projektu „Hrajte s námi minitenis“ Mateřské školy Přerov, U tenisu 2, 

IČ: 60782200, z provozního příspěvku zřizovatele pro školní rok 2017/2018 v maximálním 

rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.3.2018 

 

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

 

3047/74/8/2017 Záměr poskytnutí dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s. 

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

poskytnutí dotace do výše 4.000.000 Kč subjektu TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ: 22826611, se 

sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na výstavbu tenisové haly na pozemcích 

st. p. 3325 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 3326/1 (ostatní plocha), p.č. 3343/1 (trvalý travní porost), 

p.č. 3344/3 (ostatní plocha), p.č. 3344/4 (vodní plocha), p.č. 3345/2 (ostatní plocha), st. p. 3345/12 

(zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 3345/14 (ostatní plocha), p.č. 3345/16 (trvalý travní porost), p.č. 

5013/1 (ostatní plocha) v k.ú. Přerov v roce 2017 – 2018, pod podmínkou, že jmenovaný spolek 

předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 133530 Podpora materiálně 

technické základny sportu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci 

státní podpory sportu 2017/2018 – investiční prostředky. Celkové předpokládané náklady I. etapy 

projektu činí 38.000.000 Kč. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2017 

 

K předloženému materiálu proběhla diskuse týkající se technického stavu a využití městských 

sportovních hal v souvislosti se záměrem výstavby nové tenisové haly. 

 

Hlasování : 7pro (Bc. Navrátil, Ing. Měřínský, Ing. Vrána, Ing. Holan, p. Neuls, Ing. Kohout,              

p. Pospíšilík),, 1 proti (Mgr. Netopilová), 3 se zdrželi (Mgr. Puchalský, p. Košutek, Ing. arch. Horký) 
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3048/74/8/2017 Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení číslo 745/26/7/2017 z 26. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20. března 2017, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr poskytnutí dotace do výše 

3.260.000 Kč subjektu Sportovní klub Žeravice, spolek, IČ: 45180521, se sídlem U Stadionu 

214/7, Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov, na zastřešení stávajícího hřiště na pozemcích 

p.č. 402 a p.č. 406 (ostatní plocha) v k.ú. Žeravice v letech 2017 – 2018, pod podmínkou, že 

jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 

133530 Podpora materiálně technické základny sportu vyhlášeného Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR v rámci státní podpory sportu 2017/2018 – investiční prostředky. 

Celkové předpokládané náklady na projekt činí 10.868.000 Kč. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.3.2018 

Hlasování :  jednomyslně 11 pro 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

3049/74/9/2017 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2017" - 

nepeněžité dary  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 2 638,- Kč - 1 ks 50l sud ZUBR 

Grand (v hodnotě 1 431,- Kč), 1 ks 30l sud ZUBR Yuzu a limeta (v hodnotě 906,- Kč) a 300 

ks kelímků 0,3l (v hodnotě 301,- Kč) a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 

Přerov jako obdarovaným a společností Pivovar ZUBR a.s., IČ: 47676906, se sídlem 

Komenského č. 35, Přerov, 751 51, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro 

účely zajištění preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2017". 

 

2. schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 2 564,40 Kč – 150 ks bageta soft 

světlá v hodnotě 1 002,- Kč (6,68 Kč/1 ks), 20 kg strouhanky v hodnotě 598,- Kč (29,90 Kč/1 

ks), 30 ks krájeného chleba v hodnotě 786,66 Kč (26,22 Kč/1 ks) a 10 ks krájených vek v 

hodnotě 175,88 (17,58 Kč/ 1 ks) a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 

Přerovem jako obdarovaným a společností Pekárna Racek, s.r.o., IČ 62582178, se sídlem gen. 

Štefánika 185/38, Přerov, PSČ 750 02, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar 

pro účely zajištění preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2017". 

 

3. schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 4 751,- Kč - 12,94 kg vepřové 

šunky v hodnotě 1 501,- Kč (116,- Kč/kg), 50 kg vepřové plece (65,- Kč/1 kg) a uzavření 

darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako obdarovaným a společností 



26 

 

Zemědělské družstvo Kokory, IČ 00149225, se sídlem Kokory 381, PSČ 751 05, jako dárcem, 

jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely zajištění preventivní, výchovně vzdělávací 

akce "Senior symposium 2017". 

 

4. schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 4 646,- Kč - 4,9 kg Poličan v 

hodnotě 612,- Kč (125,-Kč/kg), 2 kg Herkules v hodnotě 250,- Kč (125,- Kč/kg), 3,53 kg 

výrobní salám v hodnotě 187,- Kč (53,- Kč/kg) a 1,76 kg Chalupářský bok v hodnotě 197,- Kč 

(112,- Kč/kg), 30 kg kuřecích prsou v celkové hodnotě 3 180, Kč (106,- Kč/1 kg), 100 ks 

vajec v celkové hodnotě 220,- Kč (2,20 Kč/1 ks) a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako obdarovaným a Ing. Helenou Patočkovou, IČ 10640631, se 

sídlem Přerov X-Popovice, Kovářská 38/12, PSČ 751 24, jako dárcem, jejímž předmětem je 

tento nepeněžitý dar pro účely zajištění preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior 

symposium 2017". 

 

5. schvaluje přijetí nepeněžitého daru - 2 ks nabitých karet do přístroje CORAZON v 

hodnotě 2 000,- Kč (1 000,- Kč/1ks) a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 

Přerov jako obdarovaným a společností LÉKÁRNA Komenského Přerov, s.r.o., IČ: 

47674351, se sídlem Přerov, Komenského u. 40, PSČ 750 00, jako dárcem, jejímž předmětem 

je tento nepeněžitý dar pro účely zajištění preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior 

symposium 2017". 

 

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

návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.8.2017 

Hlasování :  jednomyslně 11 pro 

 

 

3050/74/9/2017 Přijetí nepeněžitých darů pro Sociální služby města Přerova, p. o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů Sociálními službami města 

Přerova, p. o., Kabelíkova 14a, Přerov, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Bc. Jana Žouželková 

Termín: 31.8.2017 

 

Hlasování :  jednomyslně 11 pro 

 

 
 

10. RŮZNÉ 

 

3051/74/10/2017 Prevence kriminality - prohlídka protidrogového vlaku pro žáky          

9. tříd základních škol 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje přistavení protidrogového vlaku do města Přerova na 1 den v termínu 6. - 10. 11. 

2017 pro umožnění prohlídky žákům 9. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem 

Přerov v rámci prevence kriminality. Přesný termín bude upřesněn dodavatelem cca v 

polovině září 2017. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 10.9.2017 

2. schvaluje přímé uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Přerov a společností 

NOVÉ ČESKO, nadační fond, IČ 24697486, se sídlem Veverkova 1229/9, 170 00 Praha 7, za 

celkovou nabídkovou cenu 92.400 Kč 38.000 Kč za podmínky finančního krytí. Znění 

smlouvy je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 14.9.2017 

3. pověřuje Mgr. Romanu Pospíšilovou, vedoucí odboru sociálních věcí a školství Magistrátu 

města Přerova, k uzavření smlouvy o spolupráci se společností NOVÉ ČESKO, nadační fond, 

IČ 24697486, se sídlem Veverkova 1229/9, 170 00 Praha 7, za celkovou nabídkovou cenu 

92.400 Kč 38.000 Kč za podmínky finančního krytí. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 17.9.2017 

 

Na základě diskuse podali p. Pospíšilík s p. Neulsem pozměňující návrh k bodům 2. a 3. „za celkovou 

nabídkovou cenu 38.000 Kč“. 

 

 

Hlasování o pozměňujícím návrhu p. Pospíšilíka a p. Neulse:  7 pro (Mgr. Puchalský, Ing. 

Měřínský, p. Košutek, Ing. Vrána, Ing. Holan, p. Neuls, p. Pospíšilík), 2 proti (Bc. Navrátil, Ing. 

Kohout), 2 se zdrželi (Mgr. Netopilová, Ing. arch. Horký) 

 

Hlasování o celém pozměněném návrhu na usnesení :  7  pro (Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, p. 

Košutek, Ing. Vrána, Ing. Holan, p. Neuls, p. Pospíšilík), 4 se zdrželi (Bc. Navrátil, Ing. Kohout,     

Mgr. Netopilová, Ing. arch. Horký) 

 

 

10.2/74/10/2017 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Přerov 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí s účinností od 1. 7. 2017 úpravu platového tarifu 

ředitelů příspěvkových organizací (Městské knihovny v Přerově, Kulturních a informačních služeb 

města Přerova a Sociálních služeb města Přerova), zřízených statutárním městem Přerovem, dle 

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. 

 

Materiál byl stažen z jednání. 
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3052/74/10/2017 Zahraniční pracovní cesta Bardejov 

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

 

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

Přerova ve složení Ing. Petr Měřínský a Mgr. Helena Netopilová, s řidičem, která se uskuteční ve 

dnech 23. 24. - 27. 8. 2017 při příležitosti konání mezinárodní konference Smart cities a tradičního 

Bardejovského jarmoku v partnerském městě Bardejov (Slovensko). 

 

Navrhovatel Mgr. Puchalský upravil termín konání zahraniční pracovní cesty, a to ve dnech 24.-

27.8.2017. 

 

 

Hlasování :  jednomyslně 11 pro 

 

 

3053/74/10/2017 Cena města Přerova 2017 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí návrhy na ocenění osobností - Cena města Přerova 2017, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit návrh na ocenění těchto šesti osobností 

- Jiří Rosmus, Jiří Polčák, Stanislav Dostál, Dagmar Bouchalová a In memoriam Jan Vignati a 

Bc. Jan Mikulík. 

 

Navrhovatel Mgr. Puchalský podal doplňující návrh na ocenění In memoriam Bc. Jana Mikulíka – 

archeologa Muzea Komenského v Přerově. 

 

 

Hlasování :  jednomyslně 11 pro 

 

 

 
 

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

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

 

 

Mgr. Vladimír Puchalský 

 podnět občanů k umístění symbolického kříže na Švédských šancích 

 

 

Ing. Jiří Kohout 

 informace o jednání s hejtmanem Olomouckého kraje ve věci projednání aktivní politiky 

zaměstnanosti ve městě Přerově s příslibem další spolupráce 
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12. ZÁVĚR 

 

Primátor Mgr. Puchalský ukončil 74. schůzi Rady města Přerova konanou dne 10. srpna 2017                  

v 11.45 hodin. 

 

 
V Přerově dne 10. 8. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Vladimír Puchalský                     Bc. Tomáš Navrátil 

primátor statutárního města Přerova              náměstek primátora statutárního města Přerova 


