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 ZÁPIS 

 

 

ze 79. schůze Rady města Přerova konané dne 12. října 2017 

 

 

PROGRAM: 
 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Kontrola plnění usnesení 705/24/10/2017  - podnět ve věci 
zhodnocení kvality vánočních trhů v roce 2016, svánoční oslavy 
2017.  

Bc. Navrátil 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 17 Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření č. 17 - dodatek Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Stezky pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů na ulici Čechova, 
Šířava a Velké Novosady 

p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Revitalizace území v ulici Škodova v Přerově Ing. Měřínský 

6.2 Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném 
zadání veřejné zakázky na stavební práce „Silnice I/55 
Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“. 

Ing. Měřínský 

6.3 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2833/2017 na 
realizaci stavby „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. 
etapa“ 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva 
města Přerova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ – 
rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Celková oprava elektroinstalace společných 
prostor v bytových domech Kainarova 12, Škodova 33, 
Kratochvílova 14 a 22, B. Němcové 15 v Přerově“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku, ul. U Letiště, Henčlov“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.8 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Tršická - 3. část, 
Penčice“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.9 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku Přerov VII – Čekyně, ul. 
Jabloňová“ - SO 01 - část  a)“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 
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6.10 Veřejná zakázka „Centrální pojištění statutárního města Přerova a 
jím zřízených příspěvkových organizací“  -  rozhodnutí o výběru 
dodavatele, schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věci do majetku  statutárního města Přerova – objekt bez čp/če, 
občanská vybavenost na pozemku p.č. 2657/8, venkovní úpravy 
na pozemku p.č. 2657/7, oba v k.ú.  Přerov  

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova –  prostoru sloužícího 
podnikání v objektu  jiná stavba č.p. 2822, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. 
Přerov (Velká Dlážka 48) 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 6505/38, podílu id. 17/24 pozemku 
p.č. 6505/35, oba  v k.ú. Přerov – předkupní právo 

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků 
p.č. 4788/1, p.č. 4790/4, části p.č. 4789/2 a části p.č. 4790/2 vše v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku  statutárního města 
Přerova – nebytových prostor v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova části pozemku p.č. 6749/1 a pozemku p.č. 6747/2, oba  v 
k.ú. Přerov    

p. Košutek 

7.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně 

p. Košutek 

7.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.2.5 Úplatný převod nemovité věci z 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 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. st. 541 a částí pozemku p.č. 239/7 oba v 
k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 
2152/2 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova 

p. Košutek 

7.3.3 Úplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č.  5733/8 v k.ú. Přerov    

p. Košutek 

7.3.4 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 433/9 v k.ú. Vinary u Přerova 

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru sloužícího podnikání  v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 
p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

p. Košutek 

7.5.2 Bezesmluvní užívání pozemků p.č. 312/1 a p.č. 448/1 v k.ú. 
Újezdec u Přerova 

p. Košutek 

7.5.3 Nájem  nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
prostor  v budově občanské vybavenosti č.p. 675, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3646/2 v k.ú. 
Přerov  (Na Odpoledni 16) 

p. Košutek 
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7.6.1 Výpůjčka 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) 

p. Košutek 

7.11.1 Pověření k podpisu smlouvy o výpůjčce movitých věcí - 
kompostérů, odpadových nádob a kompostovacích sil 

p. Košutek 

7.12.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí „Přerov-
II/436-most u elektrárny evid. Č. 04720-1“ .   

p. Košutek 

7.12.2 Dohoda ve věci umístění a úhradě nákladů spojených s dočasným 
odstraněním pergoly a stánku  na pozemku p.č. 25/7 v k.ú. 
Popovice u Přerova  

p. Košutek 

7.12.3 Dodatek č. 3 ke smlouvě o vykonávání sjednaných činností pro 
veřejnou zakázku „Komunální služby pro statutární město Přerov“ 
mezi statutárním městem Přerov a společností Technické služby 
města Přerova, s.r.o. 

Ing. Měřínský 

7.12.4 Udělení výjimek 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“, 
z dopravní značky č. B 29 „Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu 
(která jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a)  a  z 
dopravní značky č. B 28 „Zákaz zastavení".  

p. Košutek 

7.12.5 Pasportizace a diagnostika vozovek účelových komunikací v 
areálu původních Přerovských strojíren  - přímé uzavření smlouvy 
o dílo se spol. PavEx Conlusting s.r.o., Brno 

p. Košutek 

7.12.6 Uzavření dohody o převodu některých práv a povinností z 
územního souhlasu s umístěním stavby 
 

p. Košutek 

7.13.1 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu 
 

Ing. Měřínský 

7.13.2 Prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení  
 

Ing. Měřínský 

7.13.3 Prominutí úroku z prodlení  
 

Ing. Měřínský 

7.13.4 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  
 

Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti 
 

 

8.1 Mateřská škola Přerov, Komenského 25 – realizace projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležittosti 
 

 

9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil 

9.2 Návrh na přiznání odměny ředitelce Sociálních služeb města 
Přerova, p. o.    

Bc. Navrátil 

10. Různé 
 

 

10.1 Výsledky soutěže Předzahrádka roku 2017 p. Košutek 

10.2 Vnitřní předpis č. .../2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/05 
Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců 
statutárního města Přerova“, ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11 
a Vnitřního předpisu č. 17/2015 
 

Ing. Měřínský 

10.3 Podání žaloby  primátor 

10.4 Použití znaku města Přerova primátor 
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10.5 Sdílená kola pro Přerov Ing. arch. Horký 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předsedající:   Mgr. Vladimír Puchalský     

 

 

 

Členové Rady města: 

 

Ing. Petr Měřínský, Bc. Tomáš Navrátil, Pavel Košutek, Ing. Petr Vrána, Ing. arch. Jan Horký, Ing. 

Vladimír Holan, Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová 

 

 

 

Omluveni:  p. Rudolf Neuls 

      

    

   

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře 

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

 

 

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 
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1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 79. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 12. října  2017  

ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 8 radních, omluven byl p. Rudolf 

Neuls, později se dostavil Ing. Petr Vrána. Rada města byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

 

2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 
 

3206/79/2/2017 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 79. schůze Rady města 

Přerova konané dne 12. října 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 79. schůze Rady města Přerova konané dne 12. října 2017, 

 

2. schvaluje Ing. Vladimíra Holana ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

Hlasování o programu:  8 pro, 1 omluven (p. Neuls), 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 

 

Hlasování o ověřovateli: 8 pro, 1 omluven (p. Neuls), 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 

 

 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

 

3207/79/3/2017 Kontrola plnění usnesení 705/24/10/2017  - podnět ve věci zhodnocení 

kvality vánočních trhů v roce 2016, vánoční oslavy 2017 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí průběžnou informaci k pořádání oslav Vánoc 2017 připravovaných 

společností RK Invest s.r.o., se sídlem Dornych 420/2a, Trnitá, 602 00 Brno, IČ 262 19 140, 

jakožto pořadatelem/koncesionářem, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí průběžnou informaci k záměru 

pořádání oslav Vánoc 2017. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 omluven (p. Neuls), 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

  

 

3208/79/4/2017 Rozpočtové opatření č. 17 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 omluven (p. Neuls), 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 

 

 

3209/79/4/2017 Rozpočtové opatření č. 17 - dodatek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  2222  Ost. příjmy z finančního 

vypořádání předchozích let od 

jiných veř. rozpočtů 

63,0 + 24,2 87,2 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

4349 62X Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

345,0 + 24,2 369,2 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 omluven (p. Neuls), 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 

 

 

 

 

Na jednání Rady města se dostavil Ing. Petr Vrána, bylo přítomno 9 radních. 
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5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

3210/79/5/2017 Stezky pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů na ulici Čechova, 

Šířava, Svisle a Velké Novosady 

 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr umožnění jízdy cyklistů na vymezených úsecích chodníků v ulici Čechova, 

Šířava, Svisle a Velké Novosady. Vytyčené úseky chodníků jsou uvedeny v upravené příloze 

důvodové zprávy. 

 

2. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit zpracování projektové 

dokumentace a realizaci výše uvedených investičních záměrů dle důvodové zprávy a za 

podmínky finančního krytí. 

 

 

Navrhovatel p. Košutek doplnil usnesení v bodě 1 o ulici „Svisle“. 

 

 

Hlasování o doplněném usnesení: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

 

6.1/79/6/2017 Revitalizace území v ulici Škodova v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy stavby "Revitalizace území v ulici Škodova v Přerově" 

 

2. pověřuje odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování projektové dokumentace pro 

územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby vč. vydání příslušných rozhodnutí a 

dalších dokumentů pro revitalizací území v ulici Škodova za podmínky zajištění finančního 

krytí. 

 

Na základě diskuse byla předloha navrhovatelem Ing. Měřínským stažen. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 2 se zdrželi (Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová), 1 omluven (p. Neuls) 
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3211/79/6/2017 Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání 

veřejné zakázky na stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení 

s tratí ČD, Přerov-Předmostí“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

zadávání pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Silnice I/55 Mimoúrovňové 

křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“, ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dle důvodové zprávy. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 149 758,1 * - 7 200,0 142 558,1 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500256    – 

Mimoúrovňové křížení Předmostí) 

0,0 + 7 200,0 7 200,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

3212/79/6/2017 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2833/2017 na 

realizaci stavby „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/2833/2017 ze dne 13.7.2017 na provedení stavby „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. 

etapa“, se zhotovitelem PSS Přerovská stavební a.s. , se sídlem Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov I – Město, IČ: 27769585, dle přílohy č. 3.  

 

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace méně a víceprací) 

dle důvodové zprávy.  

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Regenerace sídliště Přerov II – 

Předmostí, 12. etapa“ se po započtení méně a víceprací snižuje o 9 984,86 Kč bez DPH a cena za 

plnění se dodatkem č. 1 mění z původní ceny 4 674 000,03 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě č. 

SML/2833/2017 na cenu 4 664 015,17 bez DPH tj. 5 643 458,36 Kč včetně DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/2833/2017 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

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

2462/64/6/2017, ze dne 2. března 2017. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 
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3213/79/6/2017 Veřejná zakázka „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva města 

Přerova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 

řízení, jmenování členů komise pro otevírání, posouzení a hodnocení 

nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu P17V00000046 na služby s 

názvem „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva města Přerova“, dle příloh č. 1 a 2, v 

rozsahu změn projednaných v průběhu schvalování zadávacích podmínek přímo na 

jednání Rady města Přerova, 

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu P17V00000046 na 

služby s názvem „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva města Přerova“, v souladu s 

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

16/2016, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. Zdeněk Němec, Hloušecká 25/11, 284 01, Kutná Hora – Hlouška 16536673 

2. Mediawork s.r.o., Štěpánská 640/45, Nové Město, 110 00 Praha 1 28451571 

3. MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Spojil 01863045 

4. NETsecurity s.r.o., Roztoky, Třebízského 282, PSČ 25263 27910466 

5. Teplo Přerov a.s., Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 75002 25391453 

6. Luboš Fukar, Jasanová 650/8, 637 00, Brno - Jundrov 60423528 

7. SCREENRENTAL, s.r.o., Havlíčkova 661/11, 779 00 Olomouc 27821277 

8. Libor Trucálek, nám. Svobody 1030/21, 750 02, Přerov - Přerov I-Město 63035391 

9. SOFTIR a.s., U Pošty 266/9, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 25324730 

 

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 Bc. Tomáš Navrátil zástupce zadavatele 

Zdeněk Daněk věcný gestor Ing. Daniela Novotná věcný gestor 

Mgr. Petr Karola technická podpora Tomáš Otčenášek technická podpora 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

V diskusi Ing. arch. Horký podal pozměňující návrh k odstavci „5.7 Termíny“ Zadávací dokumentace 

– „Předpokládaný termín ukončení zakázky – červen prosinec 2019“, a s tím souvisí úprava 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky a  úprava počtu komplexního technického zabezpečení 

jednání Zastupitelstva města. 

 

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. Kohout), 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

3214/79/6/2017 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ – 

rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele 

 

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 , podle § 48 odst. 2 písm. a) a odst. 8 zákona, o vyloučení vybraného dodavatele 

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

účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu, že údaje, doklady, vzorky nebo modely dle § 104 

odst. 1 zákona, předložené vybraným dodavatelem v zadávacím řízení nesplňují zadávací 

podmínky, 

 

3. ruší bod 3. usnesení č. 3022/74/6/2017 ze 74. schůze Rady města Přerova konané dne           

10. srpna 2017, kterým Rada města Přerova schválila 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“. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

3215/79/6/2017 Veřejná zakázka „Celková oprava elektroinstalace společných prostor 

v bytových domech Kainarova 12, Škodova 33, Kratochvílova 14 a 22, 

B. Němcové 15 v Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Celková 

oprava elektroinstalace společných prostor v bytových domech Kainarova 12, Škodova 33, 

Kratochvílova 14 a 22, B. Němcové 15 v Přerově“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Celková oprava elektroinstalace společných prostor v bytových domech Kainarova 12, 

Škodova 33, Kratochvílova 14 a 22, B. Němcové 15 v Přerově“, postupem dle ustanovení      § 

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

souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. SKEL s.r.o., Jateční 62/16, Přerov 750 02 25359690 

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

02 

25395653    

3. PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov 27769585    

4. EMOS spol. s r.o., Šířava 295/17, Přerov 750 02  19014104 

5. MPI TECH CZ s.r.o., Lipnická 3454/5, Přerov I-Město, 750 02 28562143 

 

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

kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořadové 

číslo 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

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

2. Emanuel Řehoř Odbor správy majetku 

a komunálních služeb, 

odd. bytové správy 

Bc. Marek Rybářík 

  

Odbor správy majetku 

a komunálních služeb, 

odd. bytové správy 

3. Jmenovaný člen VPRID Zástupce VPRID Náhradník jmenovaného 

člena VPRID 

Zástupce VPRID 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Kristýna Čechová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

Mgr. Veronika Sovová Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 
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3216/79/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku, ul. U Letiště, Henčlov“ – 

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 „Rekonstrukce chodníku, ul. 

U Letiště, Henčlov“, zadávané 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, 

 

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

„Rekonstrukce chodníku, ul. U Letiště, Henčlov“, je účastník výběrového řízení SISKO spol. s 

r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 47155558, jehož nabídka, 

podaná jako jediná nabídka do výběrového řízení, respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

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

47155558, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce chodníku, 

ul. U Letiště, Henčlov“. 

                

Cena za plnění bude činit 1.098.373,00 Kč bez DPH, tj. 1.329.031,00 Kč vč. DPH. 

 

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. 3065/75/6/2017, ze dne 24. srpna 2017. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

3217/79/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Tršická - 3. část, 

Penčice“ – 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 „Rekonstrukce chodníku ul. 

Tršická - 3. část, Penčice“, zadávané 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, 

 

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

„Rekonstrukce chodníku ul. Tršická - 3. část, Penčice“, je účastník výběrového řízení 

STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, IČ 60838744, jehož nabídka byla 
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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., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, IČ 60838744, jako 

zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce chodníku ul. Tršická - 3. 

část, Penčice“. 

                

Cena za plnění bude činit 574.262,05 Kč bez DPH, tj. 694.857,08 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. 3067/75/6/2017, ze dne 24. srpna 2017. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

3218/79/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku Přerov VII – Čekyně, ul. 

Jabloňová“ - SO 01 - část  a)“ – 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 „Rekonstrukce chodníku 

Přerov VII – Čekyně, ul. Jabloňová“ - SO 01 - část  a)“, zadávané 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, 

 

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

„Rekonstrukce chodníku Přerov VII – Čekyně, ul. Jabloňová“ - SO 01 - část  a)“, je účastník 

výběrového řízení STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, 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., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, IČ 60838744, jako 

zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce chodníku Přerov VII – 

Čekyně, ul. Jabloňová“ - SO 01 - část  a)“. 

                

Cena za plnění bude činit 276.853,10 Kč bez DPH, tj. 334.992,00 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. 
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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. 3066/75/6/2017, ze dne 24. srpna 2017. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

3219/79/6/2017 Veřejná zakázka „Centrální pojištění statutárního města Přerova a 

jím zřízených příspěvkových organizací“  -  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 externího administrátora QCM, s.r.o., Bellova 370/40, 

Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ 26262525, který smluvně zastupuje centrálního zadavatele, v 

souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 

jen „zákon“), při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením nadlimitní 

veřejné zakázky na služby „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených 

příspěvkových organizací“, dle příloh důvodové zprávy, 

 

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

nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Centrální pojištění statutárního města Přerova 

a jím zřízených příspěvkových organizací“ pro část 1.  Pojištění majetku a odpovědnosti za 

škodu a rizika pro Statutární město Přerov a jím zřízené příspěvkové organizace, je účastník 

zadávacího řízení Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 

00 Praha 8, IČ 47116617, jehož nabídka byla podle výsledku hodnocení nabídek vyhodnocena 

jako ekonomicky nejvýhodnější, 

 

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

nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Centrální pojištění statutárního města Přerova 

a jím zřízených příspěvkových organizací“ pro část 2.  Pojištění vozidel pro Statutární město 

Přerov a jím zřízené příspěvkové organizace, je účastník zadávacího řízení Česká pojišťovna 

a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, jehož nabídka byla podle výsledku 

hodnocení nabídek vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, 

 

4. schvaluje uzavření pojistné smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako pojistníkem, a 

společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 

Praha 8, IČ 47116617, jako pojistitelem, na veřejnou zakázku „Centrální pojištění statutárního 

města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“ pro část 1.  Pojištění majetku a 

odpovědnosti za škodu a rizika pro Statutární město Přerov a jím zřízené příspěvkové 

organizace. 

                

Pojistná smlouva se sjednává na dobu 3 let. Pojistné pro jeden pojistný rok bude činit 6.354.600,00 

Kč, za celou dobu trvání smlouvy bude pojistné činit 19.063.800,00 Kč. 

 

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

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 74. Rady města Přerova konané 

dne 10. srpna 2017 (č. usn. 3021/74/6/2017), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

5. schvaluje uzavření pojistné smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako pojistníkem, a 

společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, jako 
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pojistitelem, na veřejnou zakázku „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím 

zřízených příspěvkových organizací“ pro část 2.  Pojištění vozidel pro Statutární město Přerov 

a jím zřízené příspěvkové organizace. 

                

Pojistná smlouva se sjednává na dobu 3 let. Pojistné pro jeden pojistný rok bude činit 267.547,00 Kč, 

za celou dobu trvání smlouvy bude pojistné činit 802.641,00 Kč. 

 

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

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 74. Rady města Přerova konané 

dne 10. srpna 2017 (č. usn. 3021/74/6/2017), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 
 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

3220/79/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věci 

do majetku  statutárního města Přerova – objekt bez čp/če, občanská 

vybavenost na pozemku p.č. 2657/8, venkovní úpravy na pozemku p.č. 

2657/7, oba v k.ú.  Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 – 

objekt bez čp/če, občanská vybavenost na pozemku p.č. 2657/8, venkovní úpravy na pozemku 

p.č. 2657/7, oba v k.ú.  Přerov. 

 

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

úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – objekt bez čp/če, 

občanská vybavenost na pozemku p.č. 2657/8, venkovní úpravy na pozemku p.č. 2657/7, oba 

v k.ú.  Přerov. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

3221/79/7/2017 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova –  prostoru sloužícího 

podnikání v objektu  jiná stavba č.p. 2822, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov 

(Velká Dlážka 48) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 



16 

 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem prostoru 

sloužícího podnikání v objektu  jiná stavba č.p. 2822, příslušném k části obce Přerov I- Město, který je 

součástí pozemku p.č. 4293/44  v  k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) o celkové výměře 181,58 m2. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

3222/79/7/2017 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova – pozemku p.č. 6505/38, podílu id. 17/24 pozemku p.č. 

6505/35, oba  v k.ú. Přerov – předkupní právo 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č.  6505/38, orná půda, o výměře 3878 m2,  podílu id. 17/24 pozemku p.č. 6505/35, 

orná půda, o výměře 1326 m2, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví J.J., vyznačených na situaci v 

příloze. 

 

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

úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č.  

6505/38, orná půda, o výměře 3878 m2,  podílu id. 17/24 pozemku p.č. 6505/35, orná půda,  o 

výměře 1326 m2, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví J.J., vyznačených na situaci v příloze. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva  k pozemku p.č.  

6505/38, orná půda, o výměře 3878 m2, k podílu id. 17/24 pozemku p.č. 6505/35, orná půda,  

o výměře 1326 m2, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví J.J., vyznačených na situaci v příloze. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan), 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

3223/79/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých 

věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 4788/1, p.č. 

4790/4, části p.č. 4789/2 a části p.č. 4790/2 vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 4788/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 551 m2, p.č. 4790/4 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 131 m2, části pozemku p.č. 4789/2 ostatní plocha o výměře cca 900 m2 a části p.č. 

4790/2 zahrada o výměře cca 1400 m2, vše v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do 

majetku Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 
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3224/79/7/2017 Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku  statutárního města 

Přerova – nebytových prostor 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  z majetku statutárního města Přerova: 

 

1. Nebytového prostoru č. 2604/101 v bytovém domě č.p. 2604, č.p. 2605,  příslušném   k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2646/6 v k.ú. Přerov (Dvořákova 41,43) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2604, č.p. 

2605, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2646/6, zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 677 m2 v k.ú. Přerov ve výši 1058/26551 a příslušného spoluvlastnického 

podílu ve výši 1058/26551 na pozemku p.č. 2646/6, zast. plocha a nádvoří, o výměře 677 m2 v 

k.ú. Přerov, do vlastnictví  Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2604, 2605, Dvořákova 

41, 43 v Přerově, se sídlem Dvořákova 2605/43, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 

25883461, za  cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  ve výši          

58 600,- Kč.  

 

2. Nebytového prostoru č. 2649/101 v bytovém domě č.p. 2649, č.p. 2650,  příslušném   k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2644/2 v k.ú. Přerov (Dvořákova 69,71) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2659, č.p. 

2650, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2644/2, zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 681 m2 v k.ú. Přerov ve výši 1023/26972 a příslušného spoluvlastnického 

podílu ve výši 1023/26972 na pozemku p.č. 2644/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 681 m2 v 

k.ú. Přerov,  Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2649, 2650, Dvořákova 69, 71 v 

Přerově, se sídlem Dvořákova 2649/69, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25887050, za  

cenu v čase    a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  ve výši 61 000,- Kč.  

   

3. Nebytového prostoru č. 2637/101 v bytovém domě  č.p. 2637, č.p. 2638,  příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/16 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 18,20) 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2637, 

č.p. 2638, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/16, zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 469 m2 v k.ú. Přerov ve výši 5718/143276 a příslušného 

spoluvlastnického podílu ve výši 5718/143276 na pozemku p.č. 2487/16, zast. plocha a 

nádvoří, o výměře 469 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2637, 2638 

Tř. Gen. Janouška 18,20 v Přerově, se sídlem Gen. Janouška 2638/20, Přerov I – Město, 750 

00 Přerov, IČ 26831325, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve 

výši 47 700,- Kč.  

 

4. Nebytového prostoru č. 1190/101 v bytovém domě č.p. 1190,  příslušném k části obce Přerov I 

– Město, na pozemku p.č. 3099/2 v k.ú. Přerov (Šrobárova 7) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 1190, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3099/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 174 m2 

v k.ú. Přerov ve výši 148/1723 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 148/1723 na 

pozemku p.č. 3099/2, zast. plocha  a nádvoří, o výměře 174 m2 v k.ú. Přerov, Společenství 

vlastníků jednotek domu č.p. 1190 Šrobárova 7 v Přerově, se sídlem Šrobárova 1190/7, Přerov 

I – Město,750 00 Přerov, IČ 25895281, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 34 400,- Kč.  

 

5. Nebytového  prostoru č. 2659/101 v bytovém domě č.p. 2658, č.p. 2659, č.p. 2660, příslušném 

k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3158/3 v k.ú. Přerov (Šrobárova 2, 4, 6), 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu  6180/255772 na společných částech bytového 

domu č.p. 2658, č.p. 2659, č.p. 2660, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 

p.č. 3158/3, zastavěná plocha a nádvoří o ploše 668 m2 a příslušného spoluvlastnického podílu 
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ve výši 6180/255772 na pozemku p.č. 3158/3, zastavěná plocha a nádvoří o ploše 668 m2 v 

k.ú. Přerov a  nebytového prostoru č. 2660/101 v bytovém domě č.p. 2658, č.p. 2659, č.p. 

2660, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3158/3 v k.ú. Přerov 

(Šrobárova 2, 4, 6), včetně příslušného spoluvlastnického podílu 6008/255772 na společných 

částech bytového domu č.p. 2658, č.p. 2659, č.p. 2660, příslušném k části obce Přerov I – 

Město, na pozemku p.č. 3158/3, zastavěná plocha a nádvoří o ploše 668 m2 a příslušného 

spoluvlastnického podílu  6008/255772 na pozemku p.č. 3158/3, zastavěná plocha a nádvoří o 

ploše 668 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. č.p. 2658, 2659, 2660, 

Šrobárova 2, 4, 6 v Přerově ,  se sídlem Šrobárova 2658/2, Přerov I – Město,750 00 Přerov, IČ 

25910868, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem : 

 

-  nebytového prostoru č. 2659/101 včetně příslušných spol. podílů na pozemku             

   a budově ve  výši 50 500,- Kč  

        

-  nebytového prostoru č. 2660/101 včetně příslušných spol. podílů na pozemku            

   a budově ve výši 48 900,- Kč. 

 

6. Nebytového prostoru č. 2651/101 v bytovém domě č.p. 2651, č.p. 2652,  příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2644/4 v k.ú. Přerov (Dvořákova 65,67) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2651, č.p. 

2652, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2644/4, zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 668 m2 v k.ú. Přerov ve výši 1540/26945 a příslušného spoluvlastnického 

podílu ve výši 1540/26945 na pozemku p.č. 2644/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 668 m2 v 

k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2651, 2652, Dvořákova 65, 67 v 

Přerově, se sídlem Dvořákova 2652/67, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25894633, za 

cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 91.500,- Kč.  

 

7. Nebytového prostoru č. 2557/101 v bytovém domě č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 2558,  příslušném 

k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/31 v k.ú. Přerov (tř. gen. Janouška 

21,23,25) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu 

č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 2558, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 

5198/31, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 550 m2 v k.ú. Přerov ve výši 572/18587 a 

příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 572/18587 na pozemku p.č. 5198/31, zast. 

plocha a nádvoří, o výměře 550 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 

2558, 2557, 2556,  tř. gen. Janouška 21, 23, 25 v Přerově, se sídlem Gen. Janouška 2558/21, 

Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 26835452,  za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 45 500,- Kč.  

 

8. Nebytového prostoru č. 2796/101 v bytovém domě  č.p. 2796, č.p. 2797, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 4293/27, p.č. 4293/58, p.č 4293/59 v k.ú. Přerov 

(Velká Dlážka 36,38) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 

bytového domu č.p. 2796, č.p. 2797, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 

p.č. 4293/27, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 358 m2 v k.ú. Přerov ve výši 1963/21520 a 

příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1963/21520 na pozemku p.č. 4293/27, zast. 

plocha a nádvoří, o výměře 358 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 

2796, 2797, ulice Velká Dlážka č. 36,38 v Přerově, se sídlem Velká Dlážka 2796/36, Přerov I 

– Město, 750 02 Přerov, IČ 25890913, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 168 400,- Kč.  

 

9. Nebytového  prostoru č. 2609/101 v bytovém domě č.p. 2608, č.p. 2609, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/2 v k.ú. Přerov (Želatovská 1,3) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2608, č.p. 

2609, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/2, zastavěná plocha  a 

nádvoří, o výměře 388 m2 v k.ú. Přerov ve výši 4434/114147 a příslušného spoluvlastnického 

podílu ve výši 4434/114147 na pozemku p.č. 2433/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 388 m2 
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v k.ú. Přerov,  Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2608, 2609, Želatovská 1,3 v 

Přerově,  se sídlem Želatovská 2609/3, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 26858541, za cenu 

v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem e výši 36 800,- Kč.  

 

10. Nebytového prostoru č. 443/101 v bytovém domě č.p. 415, č.p. 443, č.p. 511, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 541/1 v k.ú. Přerov (Bratrská 38,40,42) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 415, č.p. 443, 

č.p. 511,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 541/1, zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 918 m2 v k.ú. Přerov ve výši 24/701 a příslušného spoluvlastnického podílu 

ve výši 24/701 na pozemku p.č. 541/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 918 m2 v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 415, 443, 511 Bratrská 38, 40, 42 v Přerově, se 

sídlem Bratrská 415/38, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25893602, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 59 900,- Kč.  

 

11. Nebytového prostoru č. č. 2456/101 v bytovém domě č.p. 2456, č.p. 2457, č.p. 2458, č.p. 2459  

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1520/2 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 

I/1,2,3,4) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu 

č.p. 2456, č.p. 2457, č.p. 2458, č.p. 2459, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 1520/2, zastavěná plocha    a nádvoří, o výměře 573 m2 v k.ú. Přerov ve výši 

573/12324 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 573/12324 na pozemku p.č. 1520/2, 

zast. plocha  nádvoří, o výměře 573 m2 v k.ú. Přerov,  Společenství vlastníků jednotek domu 

č.p. 2456, 2457, 2458, 2459 Jižní čtvrť I/1, I/2, I/3, I/4 v Přerově, se sídlem Jižní čtvrť 

2457/I/2, Přerov I – Město, 750 00 Přerov, IČ 25892223,za cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 35 200,- Kč.  

 

12. Nebytového prostoru č. 2593/101 v bytovém domě č.p. 2592, č.p. 2593  příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/7 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 9,11) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2592, č.p. 

2593 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/7, zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 377 m2 v k.ú. Přerov ve výši 574/11543 a příslušného spoluvlastnického 

podílu ve výši 574/11543 na pozemku p.č. 5196/7, zast. plocha a nádvoří, o výměře 377 m2 v 

k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2593, 2592, tř. Gen. Janouška 9,11 v 

Přerově, se sídlem tř. Gen. Janouška 2593/9, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25888013, 

za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 49 300,- Kč.  

 

13. Nebytového prostoru č. 1232/101 v bytovém domě č.p. 1232, č.p. 1262, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/37 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 16,18) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 1232, č.p. 

1262, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/37, zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 374 m2 v k.ú. Přerov ve výši 1980/21521 a příslušného spoluvlastnického 

podílu ve výši 1980/21521 na pozemku p.č. 4293/37, zast. plocha a nádvoří, o výměře 374 m2 

v k.ú. Přerov,  Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1232, 1262, Velká Dlážka 16,18 v 

Přerově, se sídlem Velká Dlážka 1262/18, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25890832, za 

cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 175.200,- Kč.  

 

14. Nebytového prostoru č. 2461/101 v bytovém domě č.p. 2460, č.p. 2461, č.p. 2462, č.p. 2463  

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5737/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 

I/5,6,7,8) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu 

č.p. 2460, č.p. 2461, č.p. 2462, č.p. 2463, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 5737/1, zastavěná plocha     a nádvoří, o výměře 576 m2 v k.ú. Přerov ve výši 

4412/124153 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 4412/124153 na pozemku p.č. 

5737/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 v k.ú. Přerov,  Společenství vlastníků 

jednotek domu č.p. 2460, 2461, 2462, 2463 Jižní čtvť I/5,6,7,8 v Přerově, se sídlem Jižní čtvrť 

I/2460/5, Přerov I – Město,750 02 Přerov, IČ 29392098, za cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 29.900,- Kč.  
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15. Nebytového prostoru č. 2594/101 v bytovém domě č.p. 2594, č.p. 2595, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/3 v k.ú. Přerov (tř. gen. Janouška 1,3) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2594, č.p. 

2595, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/3, zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 668 m2 v k.ú. Přerov ve výši 11331/288171 a příslušného spoluvlastnického 

podílu ve výši 11331/288171 na pozemku p.č. 5196/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 668 

m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2594, 2595, tř. gen. Janouška 1,3 

v Přerově, se sídlem tř. Gen. Janouška 2595/3, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25912364, 

za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 88.100,- Kč.  

 

16. Nebytového prostoru č. 2563/12 v bytovém domě č.p. 2563, č.p. 2564,  příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemcích  p.č. 2411/3, p.č. 2411/5, oba v k.ú. Přerov (Sokolovská 

2,4) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 

2563, č.p. 2564, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2411/3, zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 381 m2 v k.ú. Přerov ve výši 420/13987 a příslušného 

spoluvlastnického podílu ve výši 420/13987 na pozemku p.č. 2411/3, zast. plocha a nádvoří, o 

výměře 381 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2564, 2563, 

Sokolovská 2, 4 v Přerově, se sídlem Sokolovská 2564/2, Přerov I – Město, 750 00 Přerov, IČ 

25895079, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši   

37.100,- Kč.  

 

17. Nebytového prostoru č. 2581/101 v bytovém domě č.p. 2579, č.p. 2580, č.p. 2581, č.p. 2582  

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/13 v k.ú. Přerov (J.J. z 

Brandýsa 2,4,6 a Želatovská 15) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 

částech bytového domu č.p. 2579, č.p. 2580, č.p. 2581, č.p. 2582, příslušném k části obce 

Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 908 m2 v 

k.ú. Přerov ve výši 5839/260196 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5839/260196 

na pozemku p.č. 5198/13 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 908 m2,   Společenství 

vlastníků jednotek domu č.p. 2579, 2580, 2581, 2582 ulice Jana Jiskry z Brandýsa, Želatovská 

15 v Přerově, se sídlem J.J. z Brandýsa 2580/2, Přerov I – Město, 750 00 Přerov, IČ 

25909045, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 49.000,- 

Kč.  
 

18. Nebytového prostoru č. 2574/101 v bytovém domě č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 2576,  příslušném 

k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/5 v k.ú. Přerov (Prokopa Holého 1,3,5) 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu  č.p. 2574, 

č.p. 2575, č.p. 2576, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/5, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 644 m2 v k.ú. Přerov ve výši 4731/187182 a příslušného 

spoluvlastnického podílu ve výši 4731/187182 na pozemku p.č. 5198/5, zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 644 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu  č.p. 2574, 

2575, 2576 Prokopa Holého 1,3,5 v Přerově, se sídlem Prokopa Holého 2574/1, Přerov I – 

Město, 750 02 Přerov, IČ 25905724, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 38.000,- Kč.  

 

19. Nebytového prostoru č. 100/101 v bytovém domě č.p. 100, příslušném k části obce Přerov I – 

Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov (Palackého 20) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu  č.p. 100, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 553 m2 v 

k.ú. Přerov ve výši 1160/12953 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1160/12953 na 

pozemku p.č. 456, zast. plocha a nádvoří, o výměře 553 m2 v k.ú. Přerov, Společenství 

vlastníků jednotek domu č.p. 100 Palackého 20 v Přerově, se sídlem Palackého 100/20, Přerov 

I – Město, 750 00 Přerov, IČ 26826640, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 103.400,- Kč.  
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20. Nebytového prostoru č. 2567/102 v bytovém domě  č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 2567  

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov (Klivarova 

8,10 Žižkova 1,3) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 

bytového domu č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 2567, příslušném k části obce Přerov I – 

Město, na pozemku p.č. 2411/2, zastavěná plocha     a nádvoří, o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov 

ve výši 355/17142 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 355/17142 na pozemku p.č. 

p.č. 2411/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov, Společenství 

vlastníků jednotek domu č.p. 480, 2565, 2566, 2567 Klivarova 10, 8 a  Žižkova 1, 3 v Přerově 

se sídlem Klivarova 480/10, Přerov I – Město,750 02 Přerov, IČ 26866528, za cenu v čase a 

místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 28.500,- Kč.  

 

21. Nebytového prostoru č. 2497/8 v bytovém domě č.p. 2495, č.p. 2496, č.p. 2497, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/28 v k.ú. Přerov (Sokolovská 6,8,10) 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu  č.p. 2495, 

č.p. 2496, č.p. 2497, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/28, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 606 m2 v k.ú. Přerov ve výši 491/15840 a příslušného 

spoluvlastnického podílu ve výši 491/15840 na pozemku p.č. 5198/28, zast. plocha a nádvoří, 

o výměře 606 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2495, 2496, 2497, 

Sokolovská 6,8,10 v Přerově, se sídlem Sokolovská 2495/6, Přerov I – Město,750 02 Přerov, 

IČ 25909011,  za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 

35.900,- Kč.  

 

22. Nebytového prostoru č. 2548/101 v bytovém domě č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549,  příslušném 

k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/10,11,12) 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu  č.p. 2547, 

č.p. 2548, č.p. 2549, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5738/11, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 561 m2  v k.ú. Přerov ve výši 8201/174951 a příslušného 

spoluvlastnického podílu ve výši 8201/174951 na pozemku p.č. 5738/11, zast. plocha a 

nádvoří, o výměře 561 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2549, 

2548, 2547, Jižní čtvrť II/10,11,12 v Přerově, se sídlem Jižní čtvrť II/2547/12,  Přerov I – 

Město,750 02 Přerov, IČ 29453437, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 50.200,- Kč.  

 

23. Nebytového prostoru č. 2606/101 v bytovém domě č.p. 2606, č.p. 2607,  příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2646/4 v k.ú. Přerov (Dvořákova 49,51) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2606, č.p. 

2607, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2646/4, zastavěná plocha  a 

nádvoří, o výměře 675 m2 v k.ú. Přerov ve výši 1044/26016 a příslušného spoluvlastnického 

podílu ve výši 1044/26016 na pozemku p.č. 2646/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 675 m2 v 

k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2606, 2607, Dvořákova 49, 51 v 

Přerově, se sídlem Dvořákova 2607/51,  Přerov I – Město, 750 00 Přerov, IČ 25892312, za 

cenu v čase    a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 60.200,- Kč.  

 

24. Nebytového prostoru č. 2553/101 v bytovém domě č.p. 2553  příslušném k části obce Přerov I 

– Město, na pozemku p.č. 5198/36 v k.ú. Přerov (Sokolovská 12) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu  č.p. 2553, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/36, zastavěná plocha   a nádvoří, o výměře 189 

m2 v k.ú. Přerov ve výši 598/6107 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 598/6107 na 

pozemku p.č. 5198/36, zast. plocha a nádvoří, o výměře 189 m2 v k.ú. Přerov, Společenství 

vlastníků jednotek domu č.p. 2553, Sokolovská 12 v Přerově, se sídlem Sokolovská 12,  

Přerov I – Město, 750 00 Přerov, IČ 25889354, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 48.100,- Kč.  

dle  elektronických příloh 1-24 
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Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

 

 

PŘESTÁVKA: 13:55 – 14:10 hodin 

 

 

3225/79/7/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova 

části pozemku p.č. 6749/1 a pozemku p.č. 6747/2, oba  v k.ú. Přerov    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovité věci  z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6749/1 ost. plocha a pozemku p.č. 6747/2, ost. plocha, 

geometrickým plánem č. 6551-37/2017 onačené jako pozemek p.č.  6747/2, ost. plocha o výměře 269 

m2  v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví  Visimpex a.s., se sídlem 

Seifertova 33, Přerov,  IČ 65138708 za cenu v čase  a místě obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 269.000,- Kč, tj. 1.000 ,- Kč/m2 včetně DPH,  a uzavření  kupní smlouvy dle 

přílohy č. 1. Kupující uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a náklady 

spojené s vyhotovením geometrického plánu  a znaleckého posudku. 

 

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovité věci  z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6749/1 ost. plocha a pozemku p.č. 6747/2, ost. 

plocha, geometrickým plánem č. 6551-37/2017 onačené jako pozemek p.č.  6747/2, ost. plocha o 

výměře 269 m2  v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví  Visimpex a.s., se 

sídlem Seifertova 33, Přerov,  IČ 65138708 za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 115.000,- Kč, tj. 428 ,- Kč/m2 včetně DPH,  a uzavření  kupní smlouvy dle přílohy č. 

2. Kupující uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s 

vyhotovením geometrického plánu a znaleckého posudku. 

 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel: 7 pro, 1 omluven (p. Neuls), 2 nepřítomni 

(Ing. Kohout, Ing. arch. Horký) 

 

 

3226/79/7/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 760/1 ovocný sad, dle geometrického plánu .č 423-154/2017 označené 

novým p.č. 760/4  o výměře 685 m2 v k.ú. Čekyně z vlastnictví statutárního města Přerova do 

podílového spoluvlastnictví paní K.K. k id ½ a paní M.K., k id 1/2 za kupní cenu 68.500,- Kč, včetně 

DPH tj. 100,- Kč/m2 (cena v místě a čase obvyklá) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 
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Hlasování: 7 pro, 1 omluven (p. Neuls), 2 nepřítomni (Ing. Kohout, Ing. arch. Horký) 

 

 

3227/79/7/2017 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 

Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu - rozšíření lodžií  na pozemku 4394/1 v 

k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a Společenstvím 

vlastníků bytových jednotek domu Seifertova 398/8, Přerov, se sídlem Seifertova 398/8, 750 

02 Přerov, IČ 25905333,  jako stavebníkem. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí  z 

majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha v k.ú.  Přerov  o 

výměře cca 10 m2 v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků bytových jednotek dle jejich 

spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p. 398 stojícího na pozemku p.č. 

4394/29 v k.ú. Přerov,  příslušného k části obce Přerov I - Město, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  ve výši  1500,-  Kč/m2, a to následovně: 

 

            Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl 

 

            398/1               byt                      7234/229894 

            398/2               byt                      7208/229894 

            398/3               byt                      7254/229894 

            398/4               byt                      5653/229894 

            398/5               byt                      7235/229894  

            398/6               byt                      7252/229894 

            398/7               byt                      7248/229894 

            398/8               byt                      7220/229894                                                                                          

            398/9               byt                      7211/229894                                                                       

            398/10             byt                      7241/229894                                                                              

            398/11             byt                      7220/229894                                                                       

            398/12             byt                      7221/229894                                                                    

            398/13             byt                      7213/229894                                                                   

            398/14             byt                      7215/229894                                                            

            398/15             byt                      7248/229894                                                                      

            398/16             byt                      7203/229894                                                          

            398/17             byt                      7230/229894                                                                      

            398/18             byt                      7274/229894                                                                              

            398/19             byt                      7248/229894                                                                               

            398/20             byt                      7239/229894                                                                      

            398/21             byt                      7277/229894                                                                           

            398/22             byt                      7274/229894                                                                     

            398/23             byt                      7205/229894                                                                             

            398/24             byt                      7253/229894                                                                        

            398/25             byt                      7219/229894                                                                          

            398/26             byt                      7269/229894                                                                             

            398/27             byt                      7225/229894                                                                                 

            398/28             byt                      7226/229894                                                                               

            398/29             byt                      7222/229894                                                                              

            398/30             byt                      7206/229894    
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            398/31             byt                      7225/229894 

            398/32             byt                      7226/229894 

       

         Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva  o právu provést stavbu a 

smlouva  o budoucí smlouvě kupní.Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 omluven (p. Neuls), 1 nehlasoval (Ing. arch. Horký), 1 nepřítomen (Ing. Kohout) 

 

 

7.2.5/79/7/2017 Úplatný převod nemovité věci z 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: 

 

VARIANTA  I 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit výběrové řízení jehož předmětem je úplatný 

převod nemovité věci z 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 zastavěná plocha 

nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, které bylo vyhlášeno dne 24.8.2017. 

 

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

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 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/ve výši .....Kč/se 

nestanovuje/. 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova - prodloužení nájmu 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, založeného nájemní smlouvou uzavřenou mezi 

statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, 

Kojetínská 56, IČ: 29446635, jako nájemcem dne 24.1.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

22.6.2017 o půl roku, t.j. do 30.6.2018. 

 

 

VARIANTA  II 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit výběrové řízení jehož předmětem je úplatný 

převod nemovité věci z 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 zastavěná plocha 

nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, které bylo vyhlášeno dne 24.8.2017. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby rozhodlo o demolici 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. 
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby pověřilo Radu města Přerova zajištěním 

realizace demolice 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. 

 

4. schvaluje záměr statutárního města Přerova - prodloužení nájmu 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, založeného nájemní smlouvou uzavřenou mezi 

statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, 

Kojetínská 56, IČ: 29446635, jako nájemcem dne 24.1.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

22.6.2017 o půl roku, t.j. do 30.6.2018. 

 

VARIANTA  III. 

 

doporučuje uzavření kupní smlouvy na převod 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 s uchazečem společností  YDK Czech, s.r.o, IČ: 056 28 997 se sídlem Ostrava, Moravská 

Ostrava, Pohraniční 641/106 za kupní cenu ve výši 17.555.000,- Kč - dle předložené nabídky a ukládá 

odboru správy majetku připravit kupní smlouvu a předložit k projednání na příští schůzi Rady města 

Přerova. 

 

 

Na základě diskuse byla navrhovatelem p. Košutkem předloha stažena. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

3228/79/7/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. st. 541 a částí pozemku p.č. 239/7 oba v k.ú. 

Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. st. 541 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 795 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb. a částí pozemku p.č. 

239/7 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1204-107/2016 označených jako p.č. 239/7 ostatní 

plocha o výměře 2717 m2 a p.č. 239/32 ostatní plocha o výměře 467 m2 vše v k.ú. Předmostí z majetku 

FKK spol. s r.o., se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 61943738 do majetku statutárního města 

Přerova za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.371.650,- Kč, t.j. 1350,- Kč/m2, za podmínky zajištění 

finančních prostředků a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

 

VARIANTA  II. 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod pozemku p.č. st. 541 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 795 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb. a částí 

pozemku p.č. 239/7 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1204-107/2016 označených jako p.č. 

239/7 ostatní plocha o výměře 2717 m2 a p.č. 239/32 ostatní plocha o výměře 467 m2 vše v k.ú. 

Předmostí z majetku FKK spol. s r.o., se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 61943738 do majetku 

statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.371.650,- Kč, t.j. 1350,- Kč/m2 a 

uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 
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Hlasování o variantě II.,  kterou doporučil navrhovatel: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

3229/79/7/2017 Úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v 

k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 

majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova 

 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1257 

m2 a p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České 

republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do 

vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 2.600.000,- Kč, za podmínky 

zajištění finančních prostředků na úhradu kupní ceny a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 

1. Součástí kupní ceny bude závazek statutárního města Přerova uhradit Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových částku 1,967 Kč denně za užívání části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov o 

výměře 11,40 m2 statutárním městem Přerov bez právního důvodu v době od 1.6.2017 do okamžiku 

nabytí právních účinků zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

3230/79/7/2017 Úplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města Přerova 

- části pozemku p.č.  5733/8 v k.ú. Přerov    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci  do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5733/13, ost. plocha,  o 

výměře 116 m2, v k.ú. Přerov, z vlastnictví O.H., za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši  95.120,- Kč , tj. 820,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle přílohy 1. 

Statutární město Přerov uhradí správní poplatek za vklad úprava do katastru nemovitostí. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

3231/79/7/2017 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 433/9 v k.ú. Vinary u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 433/9 ostatní plocha, silnice o výměře 79 m2 v k.ú. Vinary u Přerova do majetku 

statutárního města Přerova za kupní cenu 32.000,- Kč, včetně DPH, tj. 405,- Kč/m2 a uzavření kupní 

smlouvy mezi Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, se sídlem Uherský Ostroh, Veselská 

733, IČ: 00032310, jako prodávajícím a statutárním městem Přerov, jako kupujícím ve znění dle 

přílohy č. 1. 
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Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

3232/79/7/2017 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostoru sloužícího podnikání  v objektu administrativy č.p. 1117, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 

2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

15.12.2005, ve znění dodatků č. 1 ze dne 21.12.2007, č. 2 ze dne 29.2.2008 a č. 3 ze dne 

8.7.2009, na prostor sloužící podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) -  

místnosti č. 80B, 79 o celkové výměře 89,4 m2 situované ve 2. patře a místnosti č. S12, S13 o 

celkové výměře 21,3 m2 situované v suterénu, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a společností Geprois spol. s r.o., se sídlem Přerov I-Město, Trávník 1117/30, 

IČ 61945315, jako nájemcem, ke dni 31.10.2017, ve znění dle přílohy. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

3233/79/7/2017 Bezesmluvní užívání pozemků p.č. 312/1 a p.č. 448/1 v k.ú. Újezdec u 

Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úhradu za bezesmluvní užívání 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 oba  v k.ú. Újezdec u Přerova,  za období  od 18.11.2015 do 

31.8.2017, které náleží  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 

390/42, Praha 2, ve výši 12 055,- Kč. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

3234/79/7/2017 Nájem  nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

prostor  v budově občanské vybavenosti č.p. 675, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3646/2 v k.ú. Přerov  

(Na Odpoledni 16) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 675, 

příslušné k části obce Přerov I - Město, která je součástí pozemku p.č. 3646/2 v k.ú. Přerov 

(Na Odpoledni 16) o celkové výměře 228,10 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 
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pronajímatelem a spolkem Karate Přerov z.s., se sídlem Přerov I-Město, Neumannova 2620/5, 

IČ 64989089, jako nájemcem, ve znění dle přílohy.  Výše nájemného bude činit 45.620,-

Kč/rok (bez DPH), tj. 200,-Kč/m2/rok (dle vnitřního předpisu č. 12/2017). Nájem bude 

uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu bude využití prostor 

pro výuku japonského bojového umění Karate a pro činnost spolku. Náklady na spotřebované 

energie budou hrazeny samostatně. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.11.2017 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

3235/79/7/2017 Výpůjčka 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) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 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 58 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 

půjčitelem a společností Pekárna Racek s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, gen. Štefánika 

185/38, IČ 62582178, jako vypůjčitelem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu 

určitou 3 roky, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.11.2017. Účelem výpůjčky bude 

využití prostor jako prodejna pečiva, potravinářského a nepotravinářského zboží. Náklady na 

spotřebované energie nebudou vypůjčitelem hrazeny. 

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. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

3236/79/7/2017 Pověření k podpisu smlouvy o výpůjčce movitých věcí - kompostérů, 

odpadových nádob a kompostovacích sil 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání pověřuje vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb 

Ing. Miloslava Dohnala k uzavření a podpisu smlouvy o výpůjčce odpadových nádob na bioodpad, 

kompostérů či kompostovacích sil. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 
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3237/79/7/2017 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí „Přerov-

II/436-most u elektrárny evid. Č. 04720-1“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

smlouvu  mezi statutárním městem Přerovem, jako obdarovaným  a  Olomouckým krajem, se sídlem 

Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 60609460, jako dárcem ve znění dle přílohy č.1. 

Předmětem  daru jsou stavební objekty zrealizované jako součást investiční akce „“II/436 Přerov – 

most u elektrárny evid. č. 04720-1“. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

3238/79/7/2017 Dohoda ve věci umístění a úhradě nákladů spojených s dočasným 

odstraněním pergoly a stánku  na pozemku p.č. 25/7 v k.ú. Popovice u 

Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody ve věci umístění a úhradě nákladů spojených s dočasným 

odstraněním pergoly a stánku  na pozemku p.č. 25/7 v k.ú. Popovice u Přerova mezi 

statutárním městem Přerov a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, 

Šířava 21, IČ: 47674521 ve znění dle přílohy č.1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.11.2017 

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

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

 

 

Navrhovatel p. Košutek informoval, že náklady budou hrazeny z rozpočtu Místní části Popovice (viz 

důvodová zpráva). 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

3239/79/7/2017 Dodatek č. 3 ke smlouvě o vykonávání sjednaných činností pro 

veřejnou zakázku „Komunální služby pro statutární město Přerov“ 

mezi statutárním městem Přerov a společností Technické služby města 

Přerova, s.r.o. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o vykonávání sjednaných činností pro veřejnou 

zakázku „Komunální služby pro statutární město Přerov“ uzavřené dne 9.9.2010, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 28.12.2012 a dodatku č. 2 ze dne 25.2.2015, mezi statutárním městem 

Přerov jako objednatelem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, 

se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako zhotovitelem, ve znění 
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přílohy č. 1. Dodatkem č. 3 se mění smlouva o vykonávání sjednaných činností pro veřejnou 

zakázku „Komunální služby pro statutární město Přerov“ takto: 

 

a) nejvýše přípustná cena díla za provedení všech požadovaných služeb, která byla v článku 4. Cena a 

podmínky pro směnu sjednané ceny, odst. 4.1. Výše sjednané ceny, bodě 4.1.1. smlouvy sjednána ve 

výši 88.568.357,28 Kč včetně DPH/rok a jejíž aktuální výše činí po navýšení o míru inflace 

98.816.000,- Kč/rok včetně DPH, se mění pro rok 2017 na částku 100.816.000,- Kč, 

 

b) cena za provozování systému nakládání s komunálním odpadem, která byla rámcově a nezávazně 

stanovena v článku 4. Cena a podmínky pro směnu sjednané ceny, odst. 4.1. Výše sjednané ceny, bodě 

4.1.2., podbodě 4.1.2.1. Provozování systému nakládání s komunálním odpadem smlouvy ve výši 

23.915.357,67 Kč/rok včetně DPH a jejíž aktuální výše činí po navýšení o míru inflace 27.266.000,- 

Kč/rok včetně DPH, se mění pro rok 2017 na částku 29.266.000,- Kč. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.10.2017 

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

bodu 1. usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

3240/79/7/2017 Udělení výjimek 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“, z dopravní značky č. B 29 

„Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu (která jsou součástí svislého 

dopravního značení č. IZ 8a)  a  z dopravní značky č. B 28 „Zákaz 

zastavení" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

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

povolení krátkodobých výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města 

ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost 

přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Kulturní a informační služby, nám, T. G. Masaryka, Přerov z důvodu 

pořádání kulturních představení v Městském domě v Přerově v roce 2017.  

 

23. 10. 017 - koncert Moravské filharmonie Olomouc 

Povolení od 12:00 hod do 24:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov  

RZ  4M1 0101   BOVA XHD 139.D430   AUTOBUS DÁLKOVÝ  25 100 kg  

RZ 1M14783      GAPA PV 02-PN-V         PŘÍVĚS NÁKLADNÍ       2 000 kg  

Vlastník: JS BUSY s.r.o., Žižkova 502, Velká Bystřice 

 

03. 12. 2017 - koncert Václava Hudečka 

Povolení od 12:00 hod do 24:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov 

RZ  7T6 0284 MERCEDES BENZ 970.25 SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL TELEVIZNÍ   11 990 kg  

Vlastník: TELEPACE s.r.o., Kostelní nám. 2, Ostrava 
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04. 12. 2017 - koncert orchestru Václava Hybše 

Povolení od 12:00 hod do 24:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov 

RZ  4AT 3991   MAN B.2007.46.006   AUTOBUS DÁLKOVÝ  19 700 kg  

Vlastník: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., Náměstí Junkových 2772/1, Praha - Stodůlky 

 

13. 12. 2017 - koncert Anety Langerové 

Povolení od 11:00 hod do 24:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov 

RZ  7B3 1236    MAN TGL  NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ   11 990 kg  

Vlastník: RENTAL PRO s.r.o., Vídeňská 189/1027, Brno, Dolní Heršpice 

 

21. 12. 2017 - koncert Ondřeje Havelky a Melody Makers 

Povolení od 12:00 hod do 24:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov 

RZ  6S3 8992    SCANIA EAGLE K 113   AUTOBUS DÁLKOVÝ  18 000 kg  

Vlastník: Petr Podlipný, Bezová 255, Jesenice 

 

VARIANTA  II. 

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

s povolení krátkodobých výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města 

ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost 

přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Kulturní a informační služby, nám, T. G. Masaryka, Přerov z důvodu 

pořádání kulturních představení v Městském domě v Přerově v roce 2017. 

 

03. 12. 2017 - koncert Václava Hudečka 

Povolení od 12:00 hod do 24:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov 

RZ  7T6 0284 MERCEDES BENZ 970.25 SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL TELEVIZNÍ   11 990 kg  

Vlastník: TELEPACE s.r.o., Kostelní nám. 2, Ostrava 

 

04. 12. 2017 - koncert orchestru Václava Hybše 

Povolení od 12:00 hod do 24:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov 

RZ  4AT 3991   MAN B.2007.46.006   AUTOBUS DÁLKOVÝ  19 700 kg  

Vlastník: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., Náměstí Junkových 2772/1, Praha - Stodůlky 

 

13. 12. 2017 - koncert Anety Langerové 

Povolení od 11:00 hod do 24:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov 

RZ  7B3 1236    MAN TGL  NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ   11 990 kg  

Vlastník: RENTAL PRO s.r.o., Vídeňská 189/1027, Brno, Dolní Heršpice 

 

21. 12. 2017 - koncert Ondřeje Havelky a Melody Makers 

Povolení od 12:00 hod do 24:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov 

RZ  6S3 8992    SCANIA EAGLE K 113   AUTOBUS DÁLKOVÝ  18 000 kg  

Vlastník: Petr Podlipný, Bezová 255, Jesenice 

 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 
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3241/79/7/2017 Pasportizace a diagnostika vozovek účelových komunikací v areálu 

původních Přerovských strojíren  - přímé uzavření smlouvy o dílo se 

spol. PavEx Conlusting s.r.o., Brno 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přímé uzavření smlouvy o dílo se spol. PavEx Consulting. s.r.o. se sídlem Srbská 

53, 612 00 Brno, IČ 63487624 , spočívající v provedení pasportizace a diagnostiky vozovek 

účelových neveřejných komunikací v areálu bývalých Přerovských strojíren. 

 

Práce spočívají v podrobné vizuální prohlídce se záznamem porušení povrchu vozovky s 

fotodokumentací, měření únosností vozovek  deflektometrem v kroku 20m, zjištění konstrukčních 

vrstev provedením vrtaných hloubkových sond s následným rozborem podloží zeminy.  

Na základě všech zjištěných parametrů bude vypracována  závěrečná zpráva  s návrhem oprav 

vozovek. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.10.2017 

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

společností PavEx Consulting, s.r.o., ve znění dle přílohy č. 1. Cena díla nepřesáhne částku  

153 376,- Kč bez DPH. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

3242/79/7/2017 Uzavření dohody o převodu některých práv a povinností z územního 

souhlasu s umístěním stavby 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o  převodu některých  práv a povinností vyplývajících z územního 

souhlasu č. 18/2017 vydaného Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a 

životního prostředí, Oddělením stavebního úřadu dne 07.02.2017, pod č.j.: 

MMPr/017503/2017/Wa a to  mezi Statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, 

Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako převodcem a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., 

se sídlem Olšanská 268/6, 13000 PRAHA 3 - Žižkov, IČ: 04084063,  jako nabyvatelem, ve 

znění dle přílohy č.1. 

 

Jedná se o postoupení práv a povinností z vydaného územního souhlasu č. 18/2017 s umístěním  

„Stavebního objektu SO 107 - Přeložka podzemního vedení SEK spol. CETIN a.s. v ul. Sportovní v 

Přerově II. – Předmostí“, stavby „Autobusové zastávky v Přerově a v Přerově II – Předmostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.11.2017 

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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Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

3243/79/7/2017 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 

nájemném, poplatku z prodlení a zaplaceném kolkovném v celkové částce 951.360,00 Kč za paní L.Š., 

posledně nám známým bytem a pane L.Š., posledně nám známým bytem, a to za byt č. 6 v objektu k 

bydlení č.p.1831, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 926 v k.ú. Přerov 

(Kojetínská 32) a za přístřeší v bytě č. 2 v objektu k bydlení č.p.1830, příslušném k části obce Přerov I 

- Město, na pozemku p.č. 927 v k.ú. Přerov (Kojetínská 30), 

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 

nájemném, poplatku z prodlení a zaplaceném kolkovném v celkové částce 951.360,00 Kč za paní L.Š., 

posledně nám známým bytem a pane L.Š., posledně nám známým bytem, a to za byt č. 6 v objektu k 

bydlení č.p.1831, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 926 v k.ú. Přerov 

(Kojetínská 32) a za přístřeší v bytě č. 2 v objektu k bydlení č.p.1830, příslušném k části obce Přerov I 

- Město, na pozemku p.č. 927 v k.ú. Přerov (Kojetínská 30). 

 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel Ing. Měřínský: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. 

Holan), 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

3244/79/7/2017 Prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení 

v  částce 53.632,00 Kč za panem L.V., nar., zastoupeným Mgr. Janem Horáčkem, advokátem, se 

sídlem Přerov, Žerotínovo nám. 13, 750 02 Přerov, bývalým nájemcem bytu č. 3 v objektu k bydlení 

č.p.122, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 34  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 

20), 

 

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v  

částce 53.632,00 Kč za panem L.V., nar., zastoupeným Mgr. Janem Horáčkem, advokátem, se sídlem 

Přerov, Žerotínovo nám. 13, 750 02 Přerov, bývalým nájemcem bytu č. 3 v objektu k bydlení č.p.122, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 34  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20), 
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VARIANTA  III. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

prominutí 4/5 pohledávky na poplatku z prodlení v  částce 42.906,00 Kč, tj. 4/5 z částky 53.632,00 Kč, 

a to za podmínky uhrazení zbývající částky 10 726,00 Kč, za panem L.V., nar., zastoupeným Mgr. 

Janem Horáčkem, advokátem, se sídlem Přerov, Žerotínovo nám. 13, 750 02 Přerov, bývalým 

nájemcem bytu č. 3 v objektu k bydlení č.p.122, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku 

p.č. 34  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20). 

 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel Ing. Měřínský: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. 

Holan), 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

3245/79/7/2017 Prominutí úroku z prodlení  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na úroku z prodlení v  

částce 35.416,00 Kč za panem Karlem Muchou, bývalým podnikatelem, obch. jm. Karel Mucha – LE – 

RAK, místem podnikání Lapač 12/7, Přerov, Žeravice, IČO 435 43 405, nar.: 55, bývalým nájemcem 

nebytového prostoru č. 101 v objektu k bydlení č.p.240, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3), bytem, Jižní čtvrť II 2491/5, Přerov, 

 

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí pohledávky na úroku z prodlení v  

částce 35.416,00 Kč za panem Karlem Muchou, bývalým podnikatelem, obch. jm. Karel Mucha – LE – 

RAK, místem podnikání Lapač 12/7, Přerov, Žeravice, IČO 435 43 405, nar.:, bývalým nájemcem 

nebytového prostoru č. 101 v objektu k bydlení č.p.240, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3), bytem, Jižní čtvrť II 2491/5, Přerov, 

 

 

VARIANTA  III. 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 4/5 pohledávky na poplatku z 

prodlení v  částce 28.333,00 Kč, tj. 4/5 z částky 35.416,00 Kč, a to za podmínky uhrazení zbývající 

částky 7.083,00 Kč, za panem Karlem Muchou, bývalým podnikatelem, obch. jm. Karel Mucha – LE 

– RAK, místem podnikání Lapač 12/7, Přerov, Žeravice, IČO 435 43 405, nar.:, bývalým nájemcem 

nebytového prostoru č. 101 v objektu k bydlení č.p.240, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3), bytem, Jižní čtvrť II 2491/5. 

 

 

Hlasování o variantě III., kterou doporučil navrhovatel Ing. Měřínský: 9 pro, 1 omluven             

(p. Neuls) 

 

 

3246/79/7/2017 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem 

Přerovem jako věřitelem a P.B., nájemcem bytové jednotky č. 5 v objektu k bydlení č.p. 1991, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1166 v k.ú. Přerov  jako dlužníkem 

o splátkách pohledávek statutárního města Přerova, a to na nájemném, zálohách na plnění 

spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh a úroku z prodlení k datu 20.11.2017 v 

celkové částce 23.042,00 Kč. Dluh na nájemném činí 12.069,00 Kč, na vyúčtování záloh na 

plnění spojená s užíváním bytu činí 9.810,00 Kč a úroku z prodlení k datu 20.11.2017 činí 

1.163,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1.000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 23 

měsíců/1.000,00 Kč a 1 měsíc/42,00 Kč ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření 

dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi 

věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas 

a v plné výši. 

 

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

bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 

jako věřitelem a P.B., nájemcem bytové jednotky č. 5 v objektu k bydlení č.p. 1991, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1166 v k.ú. Přerov  jako dlužníkem o splátkách pohledávek 

statutárního města Přerova, a to na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a 

vyúčtování těchto záloh a úroku z prodlení k datu 20.11.2017 v celkové částce 23.042,00 Kč. 

 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel Ing. Měřínský: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

 

 

 

PŘESTÁVKA: 14:45 – 14:55 hodin 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

3247/79/8/2017 Mateřská škola Přerov, Komenského 25 – realizace projektu                  

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Mateřské škole Přerov, Komenského 25, realizaci 

projektu s názvem „Vzdělávání pro MŠ Komenského“ 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: 31.10.2017 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

3248/79/9/2017 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.  1 (1+1), o ploše 47,17 m2, v domě č. p. 1946, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 930, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 

č. o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní M.H. za nájemné ve výši 1.810 

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

předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 01. 2018 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.  4 (2+1), o ploše 79,65 m2, v domě č. p. 608, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 906, v k. ú. Přerov, Škodova,  č. 

o. 33 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní R.B., za nájemné ve výši 3.976 

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

předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 01. 2018 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

VARIANTA  I. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 34 (1+1), o ploše 28,79 m2, v domě č. p. 2491, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/9,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem K.M., za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 01. 2018 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

VARIANTA  II. 

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 34 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s panem K.M. 
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4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 81 (1+0), o ploše  

36,41 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném 

k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní V.S., za nájemné ve výši 1.301 Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 30. 04. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena za 

podmínky ukončení nájmu k doposud užívanému obecnímu bytu č. 79. 

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 76 (1+0), o ploše  

34,85 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném 

k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s panem R.L.,zanájemnévevýši 1.245 Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 30.04.2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena za 

podmínky ukončení nájmu k doposud užívanému obecnímu bytu č. 79. 

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 16 (1+0), o ploše  

25,17 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném 

k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 

zařizovacíchpředmětůdlepřílohyč.6), s paní A.K., za nájemné ve výši 899 Kč/měsíc (nájem 

bez zařizovacích předmětů), které bude upravenoonájemnézazařizovacípředmětydlepřílohyč.6, 

na dobu určitou do 30. 04. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 23 (1+0), o ploše  

25,17 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném 

k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 

zařizovacíchpředmětůdlepřílohyč.7), s paní L.H., za nájemné ve výši 899 Kč/měsíc (nájem bez 

zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 

7, na dobu určitou do 30. 04. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 56 (1+0), o ploše  

25,17 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném 

k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č.8),s panem F.R., za nájemné ve výši 899 Kč/měsíc (nájem 

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

přílohy č. 8, na dobu určitou do 30. 04. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 18 (1+0), o ploše  

25,87 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2190, příslušném 

k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4012, v k. ú. Přerov, U Strhance, č. o. 13(vč. 

zařizovacíchpředmětůdlepřílohyč.9), s paní M.O.,zanájemnévevýši924 Kč/měsíc (nájem bez 

zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 

9, na dobu určitou do 30. 04. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 
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Hlasování o bodech 1 – 9, kde v bodě 3. doporučil navrhovatel Bc. Navrátil var. I.: 9 pro,              

1 omluven (p. Neuls) 

 

 

3249/79/9/2017 Návrh na přiznání odměny ředitelce Sociálních služeb města Přerova, 

p. o.    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměny ve smyslu § 134 zákoníku 

práce ředitelce Sociálních služeb města Přerova, příspěvkové organizace, a to v rozsahu uvedeném v 

důvodové zprávě. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

 
 

10. RŮZNÉ 

 

 

3250/79/10/2017 Výsledky soutěže Předzahrádka roku 2017 

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

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje po projednání výsledky soutěže Předzahrádka roku 

2017dle důvodové zprávy. 

 

Primátor Mgr. Puchalský doporučil doplnit usnesení „dle důvodové zprávy“. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

 

 

 

3251/79/10/2017 Vnitřní předpis č. .../2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/05 

Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců 

statutárního města Přerova“, ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11 a 

Vnitřního předpisu č. 17/2015 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

předpis č. …/2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální 

fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11 a Vnitřního 

předpisu č. 17/2015, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 proti (Mgr. Netopilová), 1 omluven (p. Neuls) 
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3252/79/10/2017 Podání žaloby  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

1. schvaluje podání žaloby o zaplacení částky 78 672,- Kč s příslušenstvím z titulu smluvní 

pokuty za společností SATES MORAVA spol. s r. o., IČ 60775530, se sídlem Valašské 

Meziříčí, Železničního vojska 1386, 

 

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

 

VARIANTA  II. 

neschvaluje podání žaloby o zaplacení částky 78 672,- Kč s příslušenstvím z titulu smluvní pokuty za 

společností SATES MORAVA spol. s r. o., IČ 60775530, se sídlem Valašské Meziříčí, Železničního 

vojska 1386. 

 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel: 9 pro, 1 omluven             (p. Neuls) 

 

 

3253/79/10/2017 Použití znaku města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku města Přerova na vozidlo Hasičského 

záchranného sboru. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

 

3254/79/10/2017 Sdílená kola pro Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. arch. Jan Horký, radní. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí nabídku společnosti REKOLA bikesharing s.r.o. na provozování sdílených 

kol ve městě Přerově, 

 

2. nepřijala návrh usnesení uložit odboru ekonomiky zajistit v návrhu rozpočtu na rok 2018 

prostředky pro pilotní provoz sdílených kol dle varianty III dle důvodové zprávy, 

 

3. nepřijala návrh usnesení uložit náměstku primátora Petru Měřínskému předložit Radě města 

do konce listopadu 2017 návrh smlouvy o spolupráci při provozování systému sdílených kol. 
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Navrhovatel Ing. arch. Horký doporučil v bodě 2 „dle varianty III dle důvodové zprávy“. 

K předloženému materiálu proběhla diskuse týkající se převážně předpokládaných nákladů. Náměstek 

primátora Ing. Měřínský navrhl hlasovat jednotlivě po bodech. 

 

Hlasování o návrhu Ing. Měřínského -: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

Hlasování o bodu 1: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls) 

 

Hlasování o bodu 2 – dle varianty III: 1 pro (Ing. arch. Horký), 1 proti (Ing. Měřínský), 7 se zdrželo, 

1 omluven (p. Neuls) 

 

Hlasování o bodu 3: 1 pro (Ing. arch. Horký), 1 proti (Ing. Měřínský), 7 se zdrželo, 1 omluven (p. 

Neuls) 

 

 

 
 

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

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 
 

náměstek primátora Ing. Petr Měřínský 

 

3255/79/11/2017 Podnět náměstka primátora Ing. Petra Měřínského 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje návrh rozšířit jednání o vzájemném majetkovém vyrovnání s TJ Spartak Přerov o 

objekt  - občanská vybavenost -  č.p. 3250 stojící na pozemku p.č. 2656/2 v k.ú. Přerov 

(tenisová hala) za pozemek p.č. 5307/209, jehož součástí je stavba - občanská vybavenost - 

č.p. 2884 (volejbalová hala), která zároveň stojí na části pozemku p.č. 5307/623 v k.ú. Přerov, 

 

2. pověřuje náměstka Košutka  jednat ve věci úplatného převodu budovy - občanská vybavenost 

-  č.p. 3250 stojící na pozemku p.č. 2656/2 v k.ú. Přerov (tenisová hala) do vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 8 pro, 1 proti (Ing. Měřínský), 1 omluven (p. Neuls) 

 
 

 

Ing. Petr Vrána 

 aktuální informace týkající se hotelu Strojař 

 

 

tajemník MMPr Mgr. Petr Mlčoch 

 informace týkající se sdělení vedoucí odd. právního Mgr. Jany Hrubé k žádosti o stanovisko, 

zda není ve střetu zájmů jako předsedkyně odborové organizace a zároveň jako vedoucí 

oddělení právního, text odpovědi rozeslal radním mailem 

 

 

 

 
 

12. ZÁVĚR 
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Primátor Mgr. Puchalský ukončil 79. schůzi Rady města Přerova konanou dne 12. října 2017                  

v 16.00 hodin. 

 

 
V Přerově dne 12.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Vladimír Puchalský                                                                Ing. Vladimír Holan 

primátor statutárního města Přerova                                                   člen Rady města Přerova 

 

 


