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USNESENÍ ze 75. schůze Rady města Přerova konané dne 24. srpna 2017 

 

3054/75/2/2017 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 75. schůze Rady města 

Přerova konané dne 24. srpna 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 75. schůze Rady města Přerova konané dne 24. srpna 2017, 

 

2. schvaluje p. Rudolfa Neulse ověřovatelem usnesení a zápisu 75. schůze Rady města Přerova. 

 

3055/75/3/2017 Kontrola plnění usnesení 3000/73/10/2017 (výsledek kontroly                

v příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby města Přerova) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o opatřeních, přijatých v příspěvkové organizaci Kulturní a 

informační služby města Přerova v návaznosti na usnesení 3000/73/10/2017 (bod 2), 

 

2. bere na vědomí informaci o možnostech řešení ztráty z doplňkové činnosti - hostinské 

činnosti, 

 

3. ukládá řediteli příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby města Přerova Mgr. 

Jaroslavu Macíčkovi, vedoucí Kanceláře primátora Ing. Daniele Novotné a vedoucímu Odboru 

správy majetku a komunálních služeb Ing. Miloslavu Dohnalovi připravit podmínky pro 

výběrové řízení na pronájem restauračního zařízení. 

Odpovídá: Mgr. Macíček, Ing. Novotná, Ing. Dohnal 

Koordinace: Ing. Dohnal 

Termín: 30.9.2017 

 

3056/75/4/2017 Rozpočtové opatření č. 14 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 1), 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

3057/75/4/2017 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 

2017 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí rozbory hospodaření statutárního města Přerova za 

I. pololetí roku 2017. 

Celkové příjmy (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města Přerova 

za I. pololetí byly plněny ve výši 482 487 393,59 Kč, tj. na 61,1 % upraveného rozpočtu. 

Celkové výdaje (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města Přerova 

za I. pololetí byly čerpány ve výši 378 450 160,52 Kč, tj. na 29,9 % upraveného rozpočtu. 
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3058/75/4/2017 Změna Vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu 

"Útulek pro zvířata" 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Vnitřní 

předpis č. ..../17, kterým se mění Vnitřní předpis č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu "Útulek pro 

zvířata", ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11 a Vnitřního předpisu č. 14/14, ve znění dle přílohy č. 2 

důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 30.9.2017 

 

3059/75/4/2017 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na 

rok 2018 včetně harmonogramu jeho zpracování 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města 

Přerova na rok 2018 včetně harmonogramu jeho zpracování dle důvodové zprávy v bodech 1.až 6. 

 

 

3060/75/5/2017 Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o stavu přípravy telematických systémů 

pro veřejné parkování v Přerově a ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje pokračovat v 

přípravě dle důvodové zprávy. 

 

 

3061/75/5/2017 Regenerace panelového sídliště Budovatelů -2.etapa 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje výběr tří zhotovitelů koncepční studie veřejného prostranství na řešení 2.etapy 

regenerace panelového sídliště Budovatelů dle důvodové zprávy 

 

2. schvaluje hodnotící kritéria dle upravené důvodové zprávy, na základě kterých budou studie 

hodnoceny 

 

3. jmenuje hodnotící komisi ve složení dle upravené důvodové zprávy 

 

 

3062/75/6/2017 Veřejná zakázka „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC 

v Přerově v ul. Dluhonská“ -  rozhodnutí o výběru dodavatele, 

schválení uzavření smlouvy 

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 P17V00000022 

na stavební práce s názvem „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v 

ul. Dluhonská“, 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, 
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2. rozhodla o výběru dodavatele s názvem "Společnost Modernizace místa křížení - mosty přes 

tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská", jejímiž společníky jsou společnosti STRABAG a.s., 

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, STRABAG AG, Na Bělidle 198/21, 150 00 

Praha 5, IČ 65990960, STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385, 400 03 Ústí nad Labem, IČ 

2542994, na základě společenské smlouvy, dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, ze dne 1.8.2017, kterou 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 společnostmi STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 

60838744, STRABAG AG, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 65990960, STRABAG 

Rail a.s., Železničářská 1385, 400 03 Ústí nad Labem, IČ 2542994, sdružených na základě 

společenské smlouvy, dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění, ze dne 1.8.2017 jako zhotoviteli, ve znění Svazku 3 schválené zadávací dokumentace 

veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 74 439 968,09 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. 

 

 

3063/75/6/2017 Veřejná zakázka „Vytvoření nového webového portálu a poskytování 

prostoru pro webovou prezentaci statutárního města Přerova včetně 

související technické podpory a maintenance“ - vyloučení účastníka 

výběrového řízení, rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření 

smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

P17V00000008 na služby s názvem „Vytvoření nového webového portálu a poskytování 

prostoru pro webovou prezentaci statutárního města Přerova včetně související technické 

podpory a maintenance“, které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele 

postupem podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 „Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov“, a z doporučení a závěrů komise 

pověřené k provádění těchto úkonů, 

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 4 ALTAIR SOFTWARE s.r.o., Havelkova 90/6, 

779 00 Olomouc, IČ: 28350511, z důvodu překročení stanoveného limitu maximální přípustné 

nabídkové ceny, 

 

3. rozhodla o výběru dodavatele as4u.cz, s.r.o., Jana Masaryka 195/24, Vinohrady, 120 00 Praha 

2, IČ: 28884035, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového řízení, jehož 

nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení 

nabídek, 

 

4. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o vytvoření webového portálu a poskytování technické 

podpory a maintenance“ mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a vybraným 

dodavatelem as4u.cz, s.r.o., Jana Masaryka 195/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 28884035, 
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jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky a 

nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za provedení díla (Pořizovací cena) bude činit: 37 002,00 Kč bez DPH, tj. 44 772,42 Kč s DPH 

Cena Webhostingových služeb za 1 rok bude činit: 86 401,00 Kč bez DPH, tj. 104 545,21 Kč s 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. 2894/72/6/2017), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

 

3064/75/6/2017 Veřejná zakázka „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“ -  rozhodnutí 

o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

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 P17V00000023 

na stavební práce s názvem „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“, 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 NOSTA, s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 

Nový Jičín, IČ 47671416, 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 NOSTA, s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 2088/13, 

741 01 Nový Jičín, IČ 47671416, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 4 schválené zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 5 099 990 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 71. Rady města Přerova konané 

dne 8. června 2017 (č. usn. 2822/71/6/2017), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

 

3065/75/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku, ul. U Letiště, Henčlov“ – 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Rekonstrukce chodníku, ul. U Letiště, Henčlov“, dle příloh č. 1 - 3, 

 

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

„Rekonstrukce chodníku, ul. U Letiště, Henčlov“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., 
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o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016 a Metodického pokynu IROP 

pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc 28597460 

2. SISKO spol s r.o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov 

47155558 

3. EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 

1 

45274924 

4. BLS  dopravní stavby s.r.o., Sokolovská třída 1615/50, 702 00 

Ostrava   

02189330 

5. COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9 26177005 

 

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

hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

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

Ing. Karel Kuchař projektant Ing. Iva Podhorná projektant 

Petr Laga Zástupce místní části 

Přerov VIII - Henčlov 

Naděžda Valachová Zástupce místní části 

Přerov VIII - Henčlov 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

 

 

3066/75/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku Přerov VII – Čekyně, ul. 

Jabloňová“ - SO 01 - část  a)“ – schválení zadávacích podmínek a 

zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 

nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Rekonstrukce chodníku Přerov VII – Čekyně, ul. Jabloňová“ - SO 01 - část  a)“, dle příloh č. 

1 - 3, 

 

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

„Rekonstrukce chodníku Přerov VII – Čekyně, ul. Jabloňová“ - SO 01 - část  a)“, v souladu s 
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ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 

16/2016 a Metodického pokynu IROP pro oblast zadávání zakázek pro programové období 

2014 - 2020, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. SISKO spol s r.o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov 

47155558 

2. EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 

1 

45274924 

3. BLS  dopravní stavby s.r.o., Sokolovská třída 1615/50, 702 00 

Ostrava   

02189330 

4. COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9 26177005 

 

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

hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Pavel Košutek Zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele 

Ing. Karel Kuchař projektant Ing. Jiří  Draška projektant 

Ing. Bohumír Střelec Zástupce místní části 

Přerov VII - Čekyně 

Miloslav Kolský Zástupce místní části 

Přerov VII - Čekyně 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

 

3067/75/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Tršická - 3. část, 

Penčice“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 

řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Rekonstrukce chodníku ul. Tršická - 3. část, Penčice“, dle příloh č. 1 - 3, 

 

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

„Rekonstrukce chodníku ul. Tršická - 3. část, Penčice“, v souladu s ust. § 31 zákona 

č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016 a 

Metodického pokynu IROP pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020, 
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3. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 02 Praha 60838744 

2. SISKO spol s r.o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov 

47155558 

3. EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 

1 

45274924 

4. BLS  dopravní stavby s.r.o., Sokolovská třída 1615/50, 702 00 

Ostrava   

02189330 

5. COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9 26177005 

 

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

hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Pavel Košutek Zástupce zadavatele 

Ing. František Marek projektant Ing. Jiří  Draška projektant 

Miloslav Šváček Zástupce místní části 

Přerov XIII - Penčice 

Ludmila Štefanová Zástupce místní části 

Přerov XIII - Penčice 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

 

 

3068/75/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci 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) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem 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) o celkové výměře 63,84 m2 a vyhlášení 

výběrového řízení na nájem tohoto prostoru za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové 

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

Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 

 

 

3069/75/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku  statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 5050/1 a 

části pozemku p.č. 5050/2 oba v k.ú. Přerov  
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 5050/1 ost. plocha o 

výměře 44 m2  a části pozemku p.č. 5050/2 ost. plocha o výměře 13 m2 oba v k.ú. Přerov. 
 

 

3070/75/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku  statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6741/3 a části 

pozemku p.č. 6744/1, oba v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout o záměru statutárního 

města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 6741/3 zast. plocha  a nádvoří  o výměře 229 m2 a části pozemku p.č. 6744/1 

ost. plocha o výměře cca 570 m2, oba v k.ú. Přerov. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6741/3 

zast. plocha a nádvoří  o výměře 229 m2 a části pozemku p.č. 6744/1 ost. plocha o výměře cca 

570 m2, oba v k.ú. Přerov. 

 

3071/75/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 

v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6136/6 a p.č. 

6136/22, oba v k.ú. Přerov  

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

pozemků p.č. 6136/6 ost. plocha o výměře  23 m2 a p.č.6136/22 ost. plocha o výměře 25 m2, oba v k.ú. 

Přerov  z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

3072/75/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. st. 1 v k.ú. 

Vinary u Přerova 

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

pozemku p.č. st. 1 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře cca 24 m2 v k.ú. Vinary u Přerova do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

3073/75/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 1508 v k.ú. 

Dluhonice 

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

pozemku p.č. 1508 zahrada o výměře 70 m2 v k.ú. Dluhonice. 

 

3074/75/7/2017 Záměr statutárního města Přerov - úplatný  převod nemovité věci do 

majetku  statutárního města Přerova  pozemku p.č. 599  v k.ú.  Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod  

nemovité věci do  majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 599, ostatní plocha, manipulační 

plocha, o výměře 699 m2 v k.ú.  Přerov,  z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111. 
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3075/75/7/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –   

pozemku p.č. 5297/128 v k.ú. Přerov 

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

převod pozemku p.č. 5297/128 zast. plocha a nádvoří o výměře 6 m2  v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova  do vlastnictví V.N. za kupní cenu ve výši 4900,- Kč, t.j. 816,66 Kč/m2 a 

uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č.1. 

 

3076/75/7/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerov – pozemku p.č.  6868/162 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 6868/162 

ost. pl., dráha o výměře 1.076 m2 v k.ú. Přerov, na němž stojí stavba parkovacího domu pro 

kola ve vlastnictví společnosti Přerovská rozvojová s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, 

Blahoslavova 79/3, IČ 27831337 z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, 

Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu 

800.000,-Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, za předpokladu finančního krytí. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

3077/75/7/2017 Úplatný převod movité věci do vlastnictví statutárního města Přerov – 

prodejního stánku  na pozemku p.č. 6868/83 ost. pl., dráha v k.ú. 

Přerov   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod prodejního stánku bez 

č.p./č.e. postaveného na pozemku p.č. 6868/83 ost. pl., dráha v k.ú. Přerov  (ve vlastnictví 

společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226) z 

vlastnictví K.J. do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu ve výši 108.050,-Kč, ve 

znění dle upravené přílohy. 

 

2. ukládá náměstkovi primátora Pavlu Košutkovi dále  jednat s vlastníkem K.J. o výši kupní 

ceny. 

 

3078/75/7/2017 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova  - pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8  oba v k.ú. Kozlovice u 

Přerova – uzavření dodatku č. 1 k budoucí darovací smlouvě 

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

dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě uzavřené dne 8.6.2017 mezi  R.Š., jako 

budoucím dárcem a statutárním městem Přerov, jako budoucím obdarovaným ve znění dle přílohy č. 

1. Dodatkem se mění  a doplňuje Článek III. smlouvy  - Prohlášení smluvních stran – a to tak, že 

budoucí dárce je oprávněn zřídit k tíži budoucích darovaných pozemků p.č. 722/8 a p.č. 723/1 oba v 

k.ú. Kozlovice u Přerova ve prospěch pozemků p.č. 718/4, p.č. 718/2, p.č. 719/3, p.č. 719/2, p.č. 

720/3, p.č. 720/2, p.č. 721/3, p.č. 721/2, p.č. 722/4, p.č. 722/2, p.č. 722/5, p.č. 722/3 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova věcné břemeno spočívající v právu chodit po služebných pozemcích, nebo se přes 

ně dopravovat lidskou silou a v právu, aby po služebných pozemcích jiní přicházeli na oprávněné 
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pozemky a odcházeli z nich nebo se lidskou silou dopravovali a dále v právu jezdit přes služebný 

pozemek jakýmikoli vozidly. 

 

3079/75/7/2017 Úplatný převod nemovitých věci do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 91 a p.č.  913  v k.ú. Čekyně.  

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

převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 91, ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 913 vodní plocha, koryto vodního toku  

přirozené nebo upravené, o výměře 143 m2  oba v k.ú. Čekyně, z vlastnictví ČR-Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových  se sídlem  Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, za 

cenu 95 000,-Kč , ve znění přílohy. 

 

3080/75/7/2017 Směna nemovitých věcí - částí  pozemků p.č. 105 a  p.č. 106 v majetku 

statutárního města Přerov za část pozemku p.č. 108/1 ve vlastnictví 

SBD Přerov vše v k.ú. Přerov  

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

nemovitých věcí - části  pozemku p.č. 105 ostatní plocha, jiná plocha a části pozemku p.č. 106 ostatní 

plocha, jiná plocha, označených geometrickým plánem č. 6537-20/2017 vyhotoveným firmou 

GEOKAM Přerov s.r.o. jako nově vzniklý pozemek p.č. 105 ostatní plocha jiná plocha o výměře  269 

m2 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerov za část pozemku p.č. 108/1 ostatní plocha 

manipulační plocha, označenou geometrickým plánem č. 6537-20/2017 jako nově vzniklý pozemek 

p.č. 108/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 163 m2 k.ú. Přerov ve vlastnictví Stavebního bytového 

družstva Přerov, se sídlem Kratochvílova 41, Přerov I-Město, IČ 00053236 s doplatkem cen ve výši 

276 350,-Kč ve prospěch statutárního města Přerova,  ve znění dle přílohy. 

 

3081/75/7/2017 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) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k  nájemní smlouvě ze dne  18.7.2016, ve znění dodatku č. 1 

ze dne 28.6.2017, 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, ve znění dle přílohy.  

 

Dodatek č. 2 se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu - na dobu určitou do 31.8.2017 se 

mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.8.2020. 

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. 
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3082/75/7/2017 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) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne  29.11.2013, ve znění dodatků č. 1 

až 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, ve znění dle přílohy.  

 

Dodatek č. 4 se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu - na dobu určitou do 31.8.2017 se 

mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.8.2020. 

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. 

 

3083/75/7/2017 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova -  

prostoru sloužícího podnikání v budově občanského vybavení č.p. 2883 

(U Bečvy 2), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem prostoru sloužícího podnikání ve 3. NP 

stavby občanského vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 3161/4 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Přerov, o celkové 

výměře 165,66 m2. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a 

společností Televize Přerov s.r.o., IČ 28624882, se sídlem U Bečvy 2883/2,  Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, jako nájemcem na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 

165,66 m2 ve stavbě občanského vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov, ve znění dle přílohy č. 2. 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 29 dní od 1.9.2017 do 29.9.2017, za nájemné 

ve výši 6.466,50 Kč (tj. 491,30 Kč/m2/rok), které bude navýšeno v souladu se zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o daň z přidané 

hodnoty v platné sazbě daně. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu k provozování 

městského televizního studia a k vysílání přerovského infokanálu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.8.2017 

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

2. usnesení včetně jeho podpisu. 
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3084/75/7/2017 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: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k 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, ve znění dle přílohy č. 1.  

 

Dodatek č. 4 se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu - na dobu určitou do 31.8.2017 se 

mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.8.2020. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.8.2017 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k 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, ve znění dle přílohy č. 2.  

 

Dodatek č. 4 se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu - na dobu určitou do 31.8.2017 se 

mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.8.2020. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.8.2017 

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

1. a 2. návrhů na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

3085/75/7/2017 Dodatek č. 15 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a 

společností Technické služby města Přerova, s.r.o. na nájem 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje uzavření dodatku č. 15 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova, kterou dne 1.9.2009 uzavřely statutární město Přerov jako 

pronajímatel a společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na 

Hrázi 3165/17, Přerov, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, dodatku č. 2 ze 

dne 9.6.2010, dodatku č. 3 ze dne 26.11.2010, dodatku č. 4 ze dne 30.9.2010, dodatku č. 5 ze 

dne 8.4.2011, dodatku č. 6 ze dne 24.11.2011, dodatku č. 7 ze dne 26.4.2012, dodatku č. 8 ze 

dne 19.6.2012, dodatku č. 9 ze dne 18.6.2013, dodatku č. 10 ze dne 7.3.2014, dodatku č. 11 ze 

dne 19.5.2014, dodatku č. 12 ze dne 31.10.2014, dodatku č. 13 ze dne 13.4.2015 a dodatku č. 

14 ze dne 21.10.2015, ve znění přílohy č. 1. Dodatkem č. 15 k nájemní smlouvě se z předmětu 

nájmu vypouští zpětně ke dni 14.9.2016 stavba, která je označena v čl. I odst. 1 bodě 1.3. 

písm. b) nájemní smlouvy (Areál skládky Žeravice, vše v k.ú. Žeravice – budovy včetně všech 

součástí a příslušenství) jako „budova bez čp/če (vrátnice) postavená na pozemcích p.č. 1535, 
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p.č. 1538/10 a p.č. 1538/2 v k.ú. Žeravice (dosud nezapsaná v katastru nemovitostí)“. 

Dodatkem č. 15 k nájemní smlouvě se mění výše nájemného tak, že namísto původní výše 

3.099.664,- Kč/rok navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude nájemné nově činit 3.082.644,- Kč/rok 

navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. Obsahem dodatku č. 15 k nájemní smlouvě je dále závazek 

pronajímatele vrátit nájemci přeplatek nájemného za dobu od 14.9.2016 do 31.8.2017 ve výši 

16.413,81 Kč navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 15 k nájemní smlouvě nabývá 

účinnosti dnem 1.9.2017. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.8.2017 

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

1. usnesení včetně jeho podpisu. 

 

3086/75/7/2017 Nájem nemovité věci ve vlastnictví  statutárního města Přerova – 

prostoru sloužícího podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 100, 

příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí pozemku 

p.č.  7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 22.2.2017 uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a paní Lucií Cagašovou, místem podnikání  

Přerov I-Město, Pod hvězdárnou 5, IČ 05785375 jako nájemcem na prostor sloužící podnikání 

v budově občanské vybavenosti č.p. 100, příslušné k části obce Přerov  XII-Žeravice, která je 

součástí pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) o výměře 29 m2, ve znění dle přílohy.  

 

Dodatek č. 1 se týká doby nájmu. Původní doba nájmu - doba určitá do 31.8.2017 se mění na novou 

dobu - na dobu  neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

3087/75/7/2017 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 829, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. 

Přerov (Jasínkova 4) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 

26.11.2013 na prostor sloužící podnikání v budově občanské vybavenosti  č.p. 829, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov (Jasínkova 4) 

o celkové výměře 63,82 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a paní 

Yvonou Krcánkovou, místem podnikání Přerov I-Město, Jarní 3333/3, IČ 40291553, jako 

nájemcem, ke dni 31.8.2017. 

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. 

 

3088/75/7/2017 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části  

pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice u Přerova   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje podání výpovědi z pachtu vzniklého na základě pachtovní smlouvy ze dne 

19.10.2016 na část pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice u Přerova uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako propachtovatelem a N.Š., jako pachtýřem a dlužníkem.  

 

Pachtýři bude podána výpověď z pachtovního vztahu na základě ustanovení čl. VI , bod (7) pachtovní 

smlouvy, tzn., že  smlouvu  lze vypovědět zejména z důvodu neuhradí-li pachtýř propachtovateli 

pachtovné ve výši a lhůtě dle této smlouvy, může propachtovatel vypovědět pacht bez výpovědní 

doby. V takovém případě pacht skončí dnem doručení výpovědi propachtovatele pachtýři. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

3089/75/7/2017 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerovem - části pozemku 

p.č. 295 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dohodu  o narovnání a úhradu bezesmluvního užívání části pozemku p.č. 295 o 

výměře 5 m2 v k.ú. Přerov statutárním městem Přerov při provádění stavby "Revitalizace 

hradního příkopu zámku, Horní náměstí, Přerov" v období od 14.06.2017 do 26.7.2017 mezi 

Z.M., jako vlastníkem pozemku a statutárním městem Přerov jako stavebníkem ve znění dle 

přílohy. 

 

Úhrada za bezesmluvní užívání  části pozemku p.č.  295 zahrada o výměře 5 m2 v k.ú. Přerov bude 

činit 5,- Kč/m2/den, tj. 1.075,-  Kč. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

3090/75/7/2017 Zřízení věcného břemene - služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na nemovitém majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 

156 , p.č. 171 a p.č. 181 vše v k.ú.  Popovice u Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat vodovod a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v 

povinnosti povinného z věcného břemene strpět  a umožnit oprávněnému z věcného břemene a 

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

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění vodovodu k tíži pozemků p.č. 

156, p.č. 171 a p.č. 181 vše v k.ú. Popovice u Přerova a to ve prospěch společnosti Vodovody 

a kanalizace Přerov a.s, se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521. 

  

 Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, a to za jednorázovou 

úhradu stanovenou na základě znaleckého posudku, s tím, že jednorázová úhrada bude vyčíslena 
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včetně náhrady za omezení pozemků budoucího povinného ochranným pásmem stavby. V případě, že 

bude zřízení věcného břemene - služebnosti podléhat ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti dani z přidané hodnoty, bude jednorázová úhrada navýšena o příslušnou sazbu 

DPH.  

 Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s, 

se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 (jako budoucím oprávněným) a statutárním městem Přerov 

(jako budoucím povinným) ve znění dle přílohy č. 1. Součástí smlouvy bude ujednání, kterým 

statutární město Přerov udělí společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s, se sídlem Přerov, Šířava 

21, IČ: 47674521 jako investorovi právo provést stavbu vodovodu v rámci stavby „Přívodní řad pro 

místní části Vinary z SV Přerov“ na pozemcích p.č. 156, p.č. 171 a p.č. 181 vše v k.ú. Popovice u 

Přerova.  

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby, doložení geometrického plánu s vyznačením 

rozsahu služebnosti včetně ochranného pásma a vyhotovení znaleckého posudku na stanovení výše 

jednorázové úhrady za zřízení služebnosti včetně ochranného pásma, nejpozději do 3 let od uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Náklady spojené se zřízením služebnosti hradí 

oprávněný z věcného břemene. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.10.2017 

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. 

 

3091/75/7/2017 Zánik předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem – 

částem pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, označeným v geometrickém 

plánu č. 6557-26a/2017 ze dne 12.5.2017 jako pozemky p.č. 5307/628 a 

p.č. 5307/629 v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobě 

povinné z předkupního práva 

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

statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva prominutí povinností, které jsou 

obsahem předkupního práva dle ust. § 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, k částem pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, označeným v geometrickém plánu č. 

6557-26a/2017 ze dne 12.5.2017 jako pozemky p.č. 5307/628 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační 

plocha) o výměře 191 m2  a p.č. 5307/629 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 

99 m2  v k.ú. Přerov, Sportovnímu klubu 1908 z.s., IČ 00533963, se sídlem Petřivalského 584/1, 

Přerov, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

3092/75/7/2017 Smlouva o provedení překládky veřejného osvětlení v k.ú. Dluhonice a 

k.ú. Předmostí  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o  provedení překládky veřejného osvětlení související s realizací 

stavby „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se 

sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390, jako investorem  a statutárním městem 

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

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.10.2017 
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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. 

 

 

3093/75/7/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 241/2 v k.ú. 

Předmostí, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního práva 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout o záměru statutárního 

města Přerova – úplatném převodu nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku  p.č. 241/2 zahrada,  o výměře 2300 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 241/2 

zahrada,  o výměře 2300 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem statutárního města Přerov jako 

osoby oprávněné z předkupního práva prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního 

práva  dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů k pozemku  p.č. 241/2 zahrada,  o výměře 2300 m2 v k.ú. Předmostí Ing. 

P.N., jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

3094/75/7/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 264 v  k.ú. 

Čekyně, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního práva 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout o záměru statutárního 

města Přerova – úplatném převodu nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 264 ostatní plocha, zeleň, o výměře 14799 m2  v k.ú. Čekyně. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 264 

ostatní plocha, zeleň, o výměře 14799 m2 v k.ú. Čekyně. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem statutárního města Přerov jako 

osoby oprávněné z předkupního práva prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního 

práva  dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů k  pozemku p.č. 264 ostatní plocha, zeleň, o výměře 14799 m2  v k.ú. 

Čekyně, ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, 

Praha 2, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

3095/75/7/2017 Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 v domě č. p. 122, ulice 

Kratochvílova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy ze dne 

2.10.2007 (nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou do 31.7.2039) uzavřené mezi Statutárním 

městem Přerov a paní U.N. a uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu  č. 19 (1+1), o ploše 

pro nájem 69,31 m2, v domě č. p. 122, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 
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34, v k. ú. Přerov, Kratochvílova, č. o. 20 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem M.H., 

za nájemné ve výši 69,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 

za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31.7.2039 dle přílohy č.2. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3096/75/7/2017 Uzavření smlouvy o výpůjčce k bytu č. 14 v domě nám. Fr. Rasche 

1949/3 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem) a  

panem R.K. (jako vypůjčitelem). Předmětem výpůjčky je byt č.  14  v objektu k bydlení č.p. 

1949, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160  v k.ú. Přerov  (nám. Fr. 

Rasche 3), o výměře 65,46 m2. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, a to jako 

krátkodobá výpůjčka max. na 29 dnů od jejího uzavření tj. od 25.8.2017 do max. 23.9.2017. 

Účelem výpůjčky je poskytnutí nájemci náhradního bytu po dobu nutné rekonstrukce bytu, ke 

kterému mu nájemce aktuálně uzavřenu nájemní smlouvu. Součástí smlouvy bude ujednání, že 

vypůjčitel bude hradit služby spojené s užíváním bytu . 

 

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

a jejímu podpisu. 

 

3097/75/7/2017 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 38 (1+1), o ploše 40,2 m2, v domě č. p. 517, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2,v k. ú. Přerov, Osmek, č. 

o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s paní R.H., za nájemné ve výši 141,50 Kč/m2/měsíc (nájem 

bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu 

určitou do 30. 09. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 (1+1), o ploše 43,23 m2, v domě č. p. 804, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4039, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, č. 

o. 34 (vč. zařizovacích předmětů), s panem L.Š., za nájemné ve výši 52,- Kč/m2/měsíc (nájem 

bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu 

určitou do 30. 09. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+1), o ploše 41,67 m2, v domě č. p. 804, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4039, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, č. 

o. 34 (vč. zařizovacích předmětů), s paní I.B.,  za nájemné ve výši 65,- Kč/m2/měsíc (nájem 

bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu 

určitou do 30. 09. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 110,7 m2, v domě č. p. 124, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 36,v k. ú. Přerov, Kratochvílova 

č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů), s panem H.M., za nájemné ve výši 71,- Kč/m2/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, 

na dobu určitou do 30. 09. 2018 s možností prodloužení a neschvaluje uzavření nájemní 

smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 110,7 m2, v domě č. p. 124, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku parc. č. 36, v k. ú. Přerov, Kratochvílova č. o. 22 (vč. zařizovacích 
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předmětů), s paní M.M..Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 

bytu. 

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 90,0 m2, v domě č. p. 119, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 21, v k. ú. Přerov, Kratochvílova 

č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s panem P.M., za nájemné ve výši 53,- Kč/m2/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, 

na dobu určitou do 30. 09. 2018 s možností prodloužení a neschvaluje uzavření nájemní 

smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 90,0 m2, v domě č. p. 119, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku parc. č. 21, v k. ú. Přerov, Kratochvílova č. o. 14 (vč. zařizovacích 

předmětů), s paní M.M.. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 

bytu. 

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (2+kk), o ploše 48,77 m2, v domě č. p. 497, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/48, v k. ú. Přerov, 

Kopaniny č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s paní M.M., za nájemné ve výši 100,- 

Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty, na dobu určitou do 30. 09. 2018 s možností prodloužení a neschvaluje 

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (2+kk), o ploše 48,77 m2, v domě č. p. 497, příslušném 

k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/48, v k. ú. Přerov, Kopaniny č. o. 14 

(vč. zařizovacích předmětů), s paní R.D. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 38 (1+1), o ploše 40,2 m2, v domě č. p. 517, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2,v k. ú. Přerov, Osmek, č. 

o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s panem L.Š. 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 38 (1+1), o ploše 40,2 m2, v domě č. p. 517, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2,v k. ú. Přerov, Osmek, č. 

o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.B. 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 38 (1+1), o ploše 40,2 m2, v domě č. p. 517, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2,v k. ú. Přerov, Osmek, č. 

o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s paní D.R. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 (1+1), o ploše 43,23 m2, v domě č. p. 804, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4039, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, č. 

o. 34 (vč. zařizovacích předmětů), s panem M.K. 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+1), o ploše 41,67 m2, v domě č. p. 804, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4039, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, č. 

o. 34 (vč. zařizovacích předmětů), s panem T.A. 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+1), o ploše 41,67 m2, v domě č. p. 804, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4039, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, č. 

o. 34 (vč. zařizovacích předmětů), s panem L.Š. 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+1), o ploše 41,67 m2, v domě č. p. 804, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4039, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, č. 

o. 34 (vč. zařizovacích předmětů), s panem M.K. 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 110,7 m2, v domě č. p. 124, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 36, v k. ú. Přerov, Kratochvílova 

č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů), s paní M.F. 
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15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 90,0 m2, v domě č. p. 119, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 21, v k. ú. Přerov, Kratochvílova 

č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.Ž. 

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (2+kk), o ploše 48,77 m2, v domě č. p. 

497, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/48, v k. ú. Přerov, 

Kopaniny č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s panem M.T. 

 

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (2+kk), o ploše 48,77 m2, v domě č. p. 

497, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/48, v k. ú. Přerov, 

Kopaniny č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.L. 

 

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (2+kk), o ploše 48,77 m2, v domě č. p. 

497, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/48, v k. ú. Přerov, 

Kopaniny č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s panem P.M. 

 

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (2+kk), o ploše 48,77 m2, v domě č. p. 

497, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/48, v k. ú. Přerov, 

Kopaniny č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s paní B.M. 

 

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (2+kk), o ploše 48,77 m2, v domě č. p. 

497, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/48, v k. ú. Přerov, 

Kopaniny č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s panem M.M. 

 

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (2+kk), o ploše 48,77 m2, v domě č. p. 

497, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/48, v k. ú. Přerov, 

Kopaniny č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s paní R.H. 

 

 

3098/75/8/2017 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační 

programy ve znění dle přílohy Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2018 takto: 

 

 Dotační program na podporu oblasti kultury pro rok 2018 s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2018 na podporu účelu stanoveného v tomto 

dotačním programu činí 1 998 000 Kč, 

 

 Dotační program na podporu oblasti sportu pro rok 2018 s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2018 na podporu účelu stanoveného v tomto 

dotačním programu činí 12 420 000 Kč,  

 

 Dotační program na podporu oblasti volného času pro rok 2018 s tím, že předpokládaný 

objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2018 na podporu účelu stanoveného v 

tomto dotačním programu činí 464 600 Kč,  

 

 Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2018 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2018 na podporu účelu 

stanoveného v tomto dotačním programu činí 3 891 600 Kč, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 



20 

 

Termín: 21.9.2017 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyzvat žadatele k předložení žádosti dle 

přílohy Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2018 za těchto podmínek: 

 

• žádosti budou podávány v termínu od 23. 10. 2017 do 3. 11. 2017, 

• místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   

• tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 20. 9. 2017 v Městském informačním centru na 

nám. TGM a na pracovištích: 

 

- Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 11 

Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

- Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

 Smetanova 7), 750 11 Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo           

v oblasti sociální a zdravotní. 

 

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 21.9.2017 

 

3099/75/9/2017 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – výsledek šetření stížnosti    

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledek šetření stížnosti prošetřený Českou školní inspekcí, Olomouckým 

inspektorátem dne 26. 6. 2017 v Základní škole Přerov, Za mlýnem 1, 

 

2. schvaluje návrh odpovědi panu Petrovi Mikeškovi ve věci postupu ředitelky Základní školy 

Přerov, Za mlýnem 1(viz příloha č. 1). 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.8.2017 

 

3100/75/9/2017 Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 – realizace projektu z 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Mateřské škole Píšťalka, Přerov, Máchova 8, realizaci projektu s názvem „MŠ 

Píšťalka Přerov šablony výzva číslo 22“ 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: 31.8.2017 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k elektronickému podpisu potvrzení obce 

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

usnesení. 
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3101/75/9/2017 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2017" - 

smlouva o zprostředkování reklamy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy na preventivní, výchovně vzdělávací akci 

"Senior symposium 2017" v Přerově dne 4. 10. 2017 ve výši 28 600,- Kč včetně DPH mezi 

statutárním městem Přerov jako zajišťovatelem reklamy a společností Teplo Přerov, a.s., IČ 

25391453 se sídlem Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 11, jako objednatelem 

reklamy. 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  2111   Příjmy z poskytování služeb a 

výrobků (reklama) 

10,0 + 28,6 38,6 

 

 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

4379 635 Ostatní služby a činnosti v oblasti 

sociální prevence 

115,8 + 22,6 138,4 

6399 2XX Ostatní finanční operace (daň z příjmů 

právnických osob za obce, DPH) 

24 727,7 + 6,0 24 733,7 

 

 

3. 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 

 

3102/75/9/2017 Anglicko – česká mateřská škola Daisy – podmínky školního 

stravování 

Rada města Přerova po projednání schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do 

Anglicko – české mateřské školy Daisy, školská právnická osoba, IČ: 05709342, se sídlem Přerov VII 

- Čekyně, Pod lipami 201/25, v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem 

Přerovem za stejných podmínek jako dětem mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem 

dle důvodové zprávy na dobu určitou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Tyto podmínky se vztahují pouze 

na děti zapsané do jmenované školy na pracovišti situovaném v Přerově VII - Čekyně, Pod lipami 

201/25. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.11.2017 
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3103/75/10/2017 Přijetí nepeněžitého daru pro Sociální služby města Přerova, p. o. 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví Sociálních 

služeb 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 

 

3104/75/10/2017 Senior linka a Řetízek bezpečí 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o projektu Senior linka a o projektu Řetízek bezpečí, které fungují 

v Ostravě, 

 

2. ukládá Mgr. Romaně Pospíšilové, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města 

Přerova předložit Radě města Přerova k projednání podmínky realizace projektů Senior linka a 

Řetízek bezpečí v Přerově. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.10.2017 

 

3105/75/10/2017 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu – DPS 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního 

určení č. 2 (1+0), o ploše  29,36 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 

404, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k. ú. Přerov, Tyršova, č. 

o. 68 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní D.N., za nájemné ve výši 1.041 Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upravenoonájemnézazařizovacípředmětydlepřílohyč.1, 

na dobu určitou do 31.03.2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.10.2017 

 

3106/75/11/2017 Náhrada diskového pole - řešení havarijní situace 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

„Náhrada diskového pole", v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016. 

 

2. stanovuje výjimku z Vnitřního přepisu č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov, a pověřuje zpracováním výzvy 

k veřejné zakázce a související administrací Odbor vnitřní správy, oddělení informačních a 

komunikačních služeb. 

 

3. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Náhrada 

diskového pole", dle příloh 1-2. 
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4. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. AutoCont CZ a.s., Hornopolní 987/12, Ostrava, 702 00 47676795 

2. Avnet s.r.o., V olšinách 2300/75, Praha 10, 100 00 25079191 

3. IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., třída Tomáše Bati 5267, Zlín, 760 01 46992308 

4. NWT a.s., nám. Míru 1217, Hulín, 768 24 63469511 

5. TESCO SW a.s., tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc, 779 00 25892533 

 

5. 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 Bc. Navrátil Tomáš Zástupce zadavatele 

 

2. Bc. Kamil Václavík Oddělení informačních 

a komunikačních služeb 

Libor Jílek Oddělení informačních a 

komunikačních služeb 

3. Ing. Ján Gocník Oddělení informačních 

a komunikačních služeb 

Ing. Lukáš Pálka 

 

Oddělení informačních a 

komunikačních služeb 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Petr Karola Odbor vnitřní správy  Ing. Jitka Kučerová Oddělení informačních a 

komunikačních služeb 

 

6. 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, 

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. 

 

3107/75/11/2017 Smlouva o spolupráci při organizaci oslav 28. října 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při organizaci oslav 28. října mezi Olomouckým 

krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 606 09 460 a Statutárním městem Přerovem, 

Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825, 

 

2. pověřuje primátora Mgr. Vladimíra Puchalského k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

3108/75/11/2017 Vnitřní předpis č. .../2017, kterým se upravují některé postupy při 

mimořádných událostech v oblasti životního prostředí 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje vnitřní předpis č. .../2017, kterým se upravují některé postupy při mimořádných 

událostech v oblasti životního prostředí. 
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2. ruší vnitřní předpis č. 8/2012, kterým se stanovuje postup jednotlivých odborů Magistrátu 

města Přerova a Městské policie Přerov při odstraňování následků mimořádných událostí a 

havárií v oblasti životního prostředí. 

 

 

3109/75/11/2017 Cena města Přerova 2017  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí návrhy na ocenění osobností, které byly podány v souladu se Zásadami pro 

udělování Ceny města Přerova a v důsledku administrativní chyby nebyly dvě nominace 

projednány na 74. schůzi Rady města Přerova, 

 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit návrh na ocenění dle usnesení 

3053/74/10/2017. 

 

 

3110/75/11/2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami 

vznesenými na 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský 

Termín: 15.9.2017 

2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek                      

z 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

3111/75/12/2017 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Rada města Přerova po projednání jmenuje soutěžní porotu architektonicko-urbanistické soutěže         

o návrh na "Využití hotelu Strojař" dle upravené důvodové zprávy. 

 

 

 
V Přerově dne 24. 8. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                Rudolf Neuls 

primátor statutárního města Přerova              člen Rady města Přerova 


