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ZÁPIS 

 

z 82. schůze Rady města Přerova konané dne 14. prosince 2017 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 20 Ing. Měřínský 

4.2 Vnitřní předpis č. ../2017 Postup při uplatnění DPH Ing. Měřínský 

4.3 Vnitřní předpis č. ..... / 2017 - Příkazové bloky Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Urbanistická soutěž: „Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“ v 

Přerově“ 

Ing. arch. Horký 

5.2 Koncepce podzemních kontejnerů Ing. arch. Horký 

5.3 Nízkonákladová cyklistická opatření v ulici Sušilova, Jižní čtvrť III, 

Kouřílkova, Lančíkových a Velká Dlážka/Hranická 

p. Košutek 

5.4 Memorandum o spolupráci Ing. Měřínský 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce a rozšíření 3 kontejnerových stanovišť na 

tříděný a směsný komunální odpad, ul. tř. 17. listopadu“ – rozhodnutí o 

výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Rámcová dohoda na dodávku tonerů do tiskáren a 

kopírek pro rok 2018“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Oprava 9 volných bytů“ – schválení zadávacích 

podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Oprava fasád na bytových domech v r. 2018“ – schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Celková oprava střechy u bytového domu nám. Fr. 

Rasche 3 a gen. Štefánika 7 v Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a 

zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva města 

Přerova“ - rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka „Komplexní správa internetového informačního portálu 

města Přerova“ - vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí o 

výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.8 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ – 

rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.9 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3500/2017 na realizaci 

stavby „Rekonstrukce chodníku, ul. U Letiště, Henčlov“ 

Ing. Měřínský 
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6.10 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3501/2017 na realizaci 

stavby „Rekonstrukce chodníku Přerov VII – Čekyně, ul. Jabloňová“ - SO 

01 - část  a)“ 

Ing. Měřínský 

6.11 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3502/2017 na realizaci 

stavby „Rekonstrukce chodníku ul. Tršická - 3. část, Penčice“  

Ing. Měřínský 

6.12 Cyklostezka a chodník Velká Dlážka –  doprojektování stavby Ing. Měřínský 

6.13 Demolice bytového domu Kojetínská 1831 - podání žádosti o dotaci Ing. Měřínský 

6.14 Veřejná zakázka „Oprava balkonů Gen. Štefánika 4, nám. Fr. Rasche 3“ – 

schválení dohody o ukončení smlouvy o dílo 

Ing. Měřínský 

6.15 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku na ul. Tř. 17. listopadu a 

chodníku na ul. Dvořákova“ – schválení dohody o jistotě 

Ing. Měřínský 

6.16 Veřejná zakázka „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“ -  schválení 

dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3287/2017 

Ing. Měřínský 

6.17 Veřejná zakázka „Externí zajištění činnosti městského architekta“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 

členů komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.18 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dům s pečovatelskou službou 

Trávník 1, Přerov – energetická opatření“  

Ing. Měřínský 

6.19 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, Svisle 13 - KONEKTIVITA“ – zrušení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.20 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 14 - 

KONEKTIVITA“ – zrušení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.21 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 14“ – 

zrušení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.22 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, Za mlýnem 1“ – zrušení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.23 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, Za mlýnem 1 - KONEKTIVITA“ – zrušení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.24 Investiční akce nad 500 tis. Kč realizované v 2017 a přecházející do roku 

2018 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci do vlastnictví 

statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 120/6  v objektu bytový 

dům č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 32  

v k.ú. Přerov (Kratochvílova 16) 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 2185/2 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 418/1 v k.ú. 

Lověšice u Přerova.   

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání v budově jiná 

stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

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

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání v budově jiná 

stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

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

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statuárního města Přerov - úplatný převod nemovité věcí do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 260 v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Košutek 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku  statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 
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7.1.9 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 53 v k.ú. Popovice u 

Přerova                                                                                                                                                                                      

p. Košutek 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 147 v k.ú. Penčice                                                                                                                                                                                      

p. Košutek 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova  - směna nemovitých věcí  – pozemků 

p.č. 1014 a p.č. 249/2 oba  v k.ú. Újezdec u Přerova za část pozemku p.č. 

1040 v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                                                                      

p. Košutek 

7.4.1 Směna nemovitých věcí –  pozemků p.č. 5215/32 a p.č. 5466/172 oba v 

k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova  za pozemky p.č. 5215/26 

a p.č. 5215/27 oba v k.ú. Přerov ve spoluvlastnictví fyzických osob 

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - prostor 

sloužící podnikání  v budově k bydlení č.p. 150, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (nám. 

TGM 8)  

p. Košutek 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – prostoru 

sloužícího podnikání  v budově jiná stavba č.p. 122, příslušné k části obce 

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

(Kratochvílova 20) 

p. Košutek 

7.5.3 Nájem nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerova – části 

pozemků p.č. 6163/1, p.č. 6163/2, p.č. 6164, p.č. 7167/31 ,p.č. 7167/32, 

p.č. 7367/33 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.5.4 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - budovy č.p. 

1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

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

p. Košutek 

7.5.5 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova -  

nebytové jednotky č. 2574/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový 

dům č.p. 2574, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

5198/5 v k.ú. Přerov (P. Holého 1)  a prostoru č. 102 v objektu bytový dům 

č.p. 576, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 6774/3 v 

k.ú. Přerov (U Žebračky 18) 

p. Košutek 

7.5.6 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemků 

p.č. 1099, p.č. 1100, p.č. 1218, p.č. 1227, p.č. 1249, p.č. 1313, p.č. 1405, 

p.č. 1541 a p.č. 1632 vše v k.ú. Dluhonice 

p. Košutek 

7.5.7 Dodatek č. 16 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a 

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

věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova   

p. Košutek 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci statutárním městem Přerov – budovy č.p. 830  v 

k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.8.1 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – stavby 

občanského vybavení č.p. 2857 (U Hřbitova 1), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1873/8 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.8.2 Podnájem prostoru sloužícího podnikání v polyfunkčním bytovém domě 

č.p. 3119, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 225, v 

k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a) 

p. Košutek 

7.12.1 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v 

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

jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, 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 

7.12.2 Smlouva o zajištění realizace a převzatí vyvolané investice stavbou "I/55 

Přerov, průtah centrem, I. etapa" 

p. Košutek 
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7.12.3 Přijetí peněžitého daru účelově určeného na opravu dětského dopravního 

hřiště v areálu Střediska volného času ATLAS a  BIOS, ve vlastnictví 

statutárního města Přerova.   

Ing. Měřínský 

7.12.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Pavlovice, následná péče nových 

výsadeb“ 

p. Košutek 

7.13.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  Ing. Měřínský 

7.13.3 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Košutek 

7.13.4 Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv – materiál na stůl primátor 

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 6051 v 

k.ú. Přerov -„BYTOVÝ DŮM – STAVEBNÍ ÚPRAVY-vjezd a přístupový 

chodník“ 

p. Košutek 

8. Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2018 Bc. Navrátil 

9. Školské záležitosti  

9.1 Základní škola Přerov, Trávník 27 – realizace projektu Národního 

programu Životní prostředí   

Bc. Navrátil 

9.2 Záměr prodloužení smlouvy o nájmu a výpůjčce se Soukromou základní 

 

Bc. Navrátil 

9.3 Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 

příspěvkových organizací  zřízených statutárním městem Přerov 

Bc. Navrátil 

9.4 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru 

příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem   

Bc. Navrátil 

9.5 Hodnocení práce ředitele  Bc. Navrátil 

10. Sociální záležitosti  

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

10.2 Sociální služby města Přerova, p. o. – úplatný převod osobního automobilu Bc. Navrátil 

10.3 Přijetí nepeněžitého daru pro Sociální služby města Přerova, p. o. Bc. Navrátil 

11. Různé  

11.1 Smlouva o clearingu tržeb v zóně 51 Přerov Integrovaného dopravního 

systému Olomouckého kraje 

p. Košutek 

11.2 Ukončení poskytování dotace na jízdné IDSOK pro občany statutárního 

města Přerova starší 70 let ke dni 31.12.2017 

p. Košutek 

11.3 Úhrada zvýšených nepředvídatelných mzdových nákladů řidičů autobusů 

MAD Přerov za rok 2017   

p. Košutek 

11.4 Dohoda o ukončení Smlouvy o veřejných službách přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou   

p. Košutek 

11.5 Vnitřní předpis č. .../2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 19/2015 

Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu zaměstnanců statutárního 

města Přerova a pro poskytování příspěvku na stravování členům 

Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě 

uvolněni, z rozpočtu statutárního města Přerova 

Ing. Měřínský 

11.6 Rozšíření databáze v ASPI - Soudnictví a vězeňství 2017, Občanské právo 

hmotné a mezinárodní právo soukromé II. 2017 

Ing. Měřínský 

11.7 Uzavření Prováděcí smlouvy na nákup licencí Microsoft Ing. Měřínský 

11.8 Změna počtu zaměstnanců zařazených do Městské policie Přerov primátor 

11.9 Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace primátor 

11.10 Foto-básnická soutěž k poctě Josefu Kainarovi primátor 

11.11 Informace České pošty primátor 

11.12 Zastupování města Přerova primátor 

12. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města 

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Přítomni: 

 

A. Předsedající:  primátor Mgr. Vladimír Puchalský   

 

 

 

B. Členové Rady města: 

 

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

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

 

 

 

C.  Omluveni:   

     

 

 

D.  Dále přítomni:  

Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí Kanceláře primátora 

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

 

 

    

E.  Hosté:   

  

 

 

 

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 82. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 14. prosince 

2017 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 10 členů 

Rady města Přerova.  

 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
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2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

 

 

Program: 

Náměstek primátora Pavel Košutek:  

 navrhl stažení předlohy 7.1.8 - Záměr – úplatný převod nemovité věci z majetku  

statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Přerov 

 

Náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil:  

 navrhl stažení předlohy 9.5 - Hodnocení práce ředitele 

 

Hlasování o stažení předloh 7.1.8 a 9.5:   10 pro jednomyslně. 

Hlasování o celém pozměněném programu:  10 pro jednomyslně. 

 

 

 

Ověřovatelem byl navržen náměstek primátora Ing. Měřínský. Ten souhlasil. 

Hlasování o ověřovateli: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

3420/82/2/2017 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 82. schůze Rady města 

Přerova konané dne 14. prosince 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 82. schůze Rady města Přerova konané dne 14. prosince 2017, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského ověřovatelem usnesení a zápisu            

82. schůze Rady města Přerova. 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

Nejsou předlohy 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3421/82/4/2017 Rozpočtové opatření č. 20 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové 

zprávy. 
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Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Mgr. Puchalský). 

 

 

3422/82/4/2017 Vnitřní předpis č. ../2017 Postup při uplatnění DPH 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává s účinností od 01.01.2018 Vnitřní předpis č. ../2017 

"Postup při uplatnění DPH" ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.12.2017 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

3423/82/4/2017 Vnitřní předpis č. ..... / 2017 - Příkazové bloky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. ..../2017 - Příkazové bloky, ve znění dle 

přílohy důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.12.2017 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

3424/82/5/2017 Urbanistická soutěž: „Městotvorné řešení území kolem tzv. 

„průpichu“ v Přerově“ 

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

Přerova. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje výsledky urbanistické soutěže „Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“ v 

Přerově“ 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí výsledky urbanistické soutěže 

„Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“ v Přerově 
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout o pořízení regulačního plánu z 

vlastního podnětu dle § 62 zákona č. 18/3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů, a důvodové zprávy. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijímá návrh č. 9 účastníka Ing. arch. Michala Šourka pro dodání po termínu po 

doručení návrhů. 

 

2. vylučuje ze soutěže návrh č. 1 účastníka Ing. arch. Jiřího Vrbíka pro nedodržení 

závazných soutěžních podmínek (trasa komunikace I/55) 

 

3. vylučuje ze soutěže návrh č. 8. účastníků Ing. arch. Ivana Gogoláka, Ing. arch. Lukáše 

Grasse, Ing. arch. Luboše Klabíka a Ing. arch. Tomáše Klapky pro porušení anonymity 

a pro nedodržení závazných soutěžních podmínek (trasa komunikace I/55) 

 

4. schvaluje výsledky urbanistické soutěže "Městotvorné řešení území kolem tzv. 

"průpichu" v Přerově, oceněné uchazeče a udělené ceny takto: 

  1. cena - návrh č. 2 účastníků Ing. arch. Z.R., Ing. arch. J.S. – 175 000 Kč 

  2. cena - návrh č. 6 účastnice Ing. arch. J.K. - 100 000 Kč 

3. cena - návrh č. 7 účastníků Ing. arch. J.N., Ing. arch. D.N. - 60 000 Kč 

 

5. pověřuje Ing. arch. Jana Horkého a náměstka primátora Pavla Košutka vedením 

následného jednání s oceněnými účastníky dle soutěžních podmínek a náměstka 

primátora Pavla Košutka podpisem smlouvy na navazující projekční práce. 

 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí výsledky urbanistické soutěže 

„Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“ v Přerově 

 

7. 6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout o pořízení regulačního plánu z 

vlastního podnětu dle § 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, a důvodové zprávy. 

 

 

Navrhovatel materiálu Ing. arch. Horký:  

 Předložil nové znění usnesení (viz. výše schválené). 

 

Primátor Mgr. Puchalský:  

 Navrhl vyjmout bod 6. nového návrhu usnesení. 

 

Hlasování o novém návrhu Ing. arch. Horkého bez bodu 6. usnesení: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3425/82/5/2017 Koncepce podzemních kontejnerů 

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

Přerova. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nepřijala návrh usnesení podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit Koncepci podzemních kontejnerů 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nepřijala návrh usnesení podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr realizace pilotního projektu podzemních 

kontejnerů na separovaný odpad v lokalitách: Kratochvílova 19,  Máchova 3 v kontextu 

usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 522/18/5/2016. 

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Dal protinávrh v bodě 1. a 2. usnesení: RM podává návrh ZM neschválit …  

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing Měřínského: 

Pro:  p. Košutek, Ing. Měřínský, p. Neuls. 

Proti:  Mgr. Puchalský, Ing. arch. Horký. 

Zdrželi se: Ing. Holan, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout. 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 

Pro:  Ing. arch. Horký, Ing. Kohout, Mgr. Netopilová. 

Proti  Ing. Měřínský, p. Neuls. 

Zdrželi se: Ing. Holan, Mgr. Puchalský, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. Košutek. 

 

 

 

 

3426/82/5/2017 Nízkonákladová cyklistická opatření v ulici Sušilova, Jižní čtvrť III, 

Kouřílkova, Lančíkových a Velká Dlážka/Hranická 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr umožnění jízdy cyklistů v protisměru jednosměrných komunikací v ulici 

Sušilova, Jižní čtvrť III, Kouřílkova a Lančíkových, a to prostřednictvím úpravy dopravního 

značení. 

 

2. schvaluje záměr zřízení stezky pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů na chodníku v 

železničním podjezdu v Předmostí, a to prostřednictvím úpravy dopravního značení. 

 

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

dokumentace, stanovení místní úpravy a realizaci výše uvedených investičních záměrů za 

podmínky finančního krytí. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3427/82/5/2017 Memorandum o spolupráci 

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: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření memoranda o spolupráci 

mezi statutárním městem Přerov, Technickými službami města Přerova, s.r.o., se sídlem        

Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 27841090, Teplem Přerov a.s., se sídlem 

Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov, IČ 25391453, VEOLIÍ ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se 

sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 49241214 a Veolií Využití 

odpadů ČR, s.r.o., se sídlem Huťská 1379, 272 01 Kladno IČ 05647550 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Petra 

Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 návrhu na usnesení včetně jeho 

podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

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

 

3428/82/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce a rozšíření 3 kontejnerových 

stanovišť na tříděný a směsný komunální odpad, ul. tř. 17. listopadu“ 

– 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 a rozšíření 3 

kontejnerových stanovišť na tříděný a směsný komunální odpad, ul. tř. 17. listopadu“, 

zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle 

vnitřního předpisu č. 16/2016, 

 

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

„Rekonstrukce a rozšíření 3 kontejnerových stanovišť na tříděný a směsný komunální odpad, 

ul. tř. 17. listopadu“, je účastník výběrového řízení SISKO spol. s r.o., se sídlem Velká Dlážka 

527/6, 750 02 Přerov, IČ:  471 55 558, 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 SISKO spol. s r.o., se sídlem Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov, IČ:  471 55 

558, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce a rozšíření 3 

kontejnerových stanovišť na tříděný a směsný komunální odpad, ul. tř. 17. listopadu“. 

                

Cena za plnění bude činit 496 096,83 Kč bez DPH, tj. 600 277,16 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 
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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. usnesení 3270/80/6/2017 ze dne 2. listopadu 2017. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3429/82/6/2017 Veřejná zakázka „Rámcová dohoda na dodávku tonerů do tiskáren a 

kopírek pro rok 2018“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Rámcová 

dohoda na dodávku tonerů do tiskáren a kopírek pro rok 2018“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

„Rámcová dohoda na dodávku tonerů do tiskáren a kopírek pro rok 2018“, 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. Infowell Czech, s. r. o., Zahradní 254/9, 750 02 Bochoř    29457548 

2. Tonermarket s.r.o., Šmerdova 973/4, 772 00 Olomouc – Hodolany   25884239 

3. ComIT services, s. r. o., Jarošova 1236/11, 669 02 Znojmo, provozovna: Na Hrázi 

781/15, 750 02 Přerov  

27677397 

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

5. Arles, s.r.o., Holešovská 429, 763 16 Fryšták  25544276 

 

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

kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořa

dové 

číslo 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

1. Libor Jílek 

  

Oddělení informačních a 

komunikačních služeb 

Tomáš Otčenášek Oddělení informačních a 

komunikačních služeb 

2. Mgr. Petr Karola Odbor vnitřní správy Ing. Jitka Kučerová Odbor vnitřní správy 

3. Jaromír Otáhal Oddělení vnitřních 

služeb 

Bc. Kamil Václavík Oddělení informačních a 

komunikačních služeb 
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Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

Bc. Kristýna Čechová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

 

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: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3430/82/6/2017 Veřejná zakázka „Oprava 9 volných bytů“ – schválení zadávacích 

podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava 9 

volných bytů“, dle příloh č. 1 - 3, 

 

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

„Oprava 9 volných bytů“, 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. ASH PROFI, s.r.o., K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov VI-Újezdec 26800420 

2. PROFISTAV PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a 

750 02 Přerov VI-Újezdec 

25395653 

3. Středomoravské stavby, s.r.o., Svépomoc I 2012/51, 750 02 Přerov I – Město 49689053 

4. ZAK PLUS – stavba s.r.o., Polní 85, 750 02 Přerov 25826069 

5. BJM Přerov s.r.o., Polní 2818/7, 750 02 Přerov 25865021 

6. VESTAV group s.r.o., Víta Nejedlého 601 

682 01 Vyškov 

27675912 

7. ZJS - Realizace staveb s.r.o., Kratochvílova 41, 750 02 Přerov 28611942 

 

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

hodnocení nabídek ve složení: 
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Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Pavel Košutek Zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele 

Bc. Marek Rybářík Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

Zuzana Holzerová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

Ing. Eva Pospíšilíková Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

Bc. Dagmar Navrátilová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Mgr. Veronika Sovová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3431/82/6/2017 Veřejná zakázka „Oprava fasád na bytových domech v r. 2018“ – 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

fasád na bytových domech v r. 2018“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Oprava fasád na bytových domech v r. 2018“, 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 Horák, Mervartova 3380/4a, Přerov 750 02 12687146 

2. PROFISTAV PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a 

750 02 Přerov VI-Újezdec 

25395653 

3. Středomoravské stavby, s.r.o., Svépomoc I 2012/51, 750 02 Přerov I – Město 49689053 

4. ZAK PLUS – stavba s.r.o., Polní 85, 750 02 Přerov 25826069 

5. BJM Přerov s.r.o., Polní 2818/7, 750 02 Přerov 25865021 
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6. VESTAV group s.r.o., Víta Nejedlého 601 

682 01 Vyškov 

27675912 

7. ZJS - Realizace staveb s.r.o., Kratochvílova 41, 750 02 Přerov 28611942 

8. Ing. Otakar Slouka, Hradčany 73, 751 11 Hradčany 43603785 

 

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

hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Pavel Košutek Zástupce zadavatele 

Zuzana Holzerová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

Ing. Petra Hirschová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

Bc. Marek Rybářík Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

Ing. Eva Pospíšilíková Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Mgr. Veronika Sovová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3432/82/6/2017 Veřejná zakázka „Celková oprava střechy u bytového domu nám. Fr. 

Rasche 3 a gen. Štefánika 7 v Přerově“ - schválení zadávacích 

podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

oprava střechy u bytového domu nám. Fr. Rasche 3 a gen. Štefánika 7 v Přerově“ dle příloh    

č. 1 - 2, 

 

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

„Celková oprava střechy u bytového domu nám. Fr. Rasche 3 a gen. Štefánika 7 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, 
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3. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. PZ TRADING s.r.o., Za Mlýnem 58, Přerov 750 02  268 50 486 

2. Václav Rokyta, Na Odpoledni 2, Přerov 750 02 121 02 156 

3. BAHROS s.r.o., Loučská 587, Lipník nad Bečvou  751 31   268 23 306 

4. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I/51, Přerov  750 02 496 89 053 

5. Realizace staveb s.r.o., Kratochvílova 41, Přerov 750 02 286 11 942 

6. PROFISTAV PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov VI-Újezdec 253 95 653 

 

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. Emanuel Řehoř  Oddělení bytové správy Marek Rybářík Oddělení bytové správy 

2. Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Pavel Košutek Zástupce zadavatele 

3. Ing. Ondřej Svák Výbor pro plán, rozvoj, 

investice a dopravu 

Ing. Karel Šimeček Výbor pro plán, rozvoj, 

investice a dopravu 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

Bc. Kristýna Čechová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

 

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: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3433/82/6/2017 Veřejná zakázka „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva města 

Přerova“ - rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření 

smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

P17V00000046 na služby s názvem „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva města 

Přerova“, které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem podle 
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Vnitřního předpisu č. 16/2016 „Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu statutárním městem Přerov“, a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění 

těchto úkonů, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy s jediným účastníkem výběrového řízení, tj. rozhodla o výběru 

dodavatele MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Spojil, IČ: 01863045, 

 

3. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o poskytnutí technického zabezpečení jednání 

Zastupitelstva města Přerova“ mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 

vybraným dodavatelem MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Spojil, IČ: 

01863045, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací dokumentace veřejné 

zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 Cena za zajištění komplexního technického zabezpečení konání 1 jednání 

Zastupitelstva statutárního města Přerova činí 58 528,00 Kč bez DPH, tj. 70 819,00 Kč s DPH. 

Cena za poskytnutí služeb komplexního technického zabezpečení 17 jednání Zastupitelstva 

statutárního města Přerova činí celkem 994 976,00 Kč bez DPH, tj. 1 203 923,00 Kč s DPH. 

 

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a 

vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 80. Rady města 

Přerova konané dne 2. listopadu 2017 (č. usn. 3265/80/6/2017), pověřen náměstek primátora 

Ing. Petr Měřínský. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3434/82/6/2017 Veřejná zakázka „Komplexní správa internetového informačního 

portálu města Přerova“ - vyloučení účastníka výběrového řízení, 

rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

P17V00000049 na služby s názvem „Komplexní správa internetového informačního portálu 

města Přerova“, které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem 

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

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

provádění těchto úkonů, 

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 1 ARTIO s.r.o., Mrštíkova 840/6, Mariánské Hory, 

709 00 Ostrava, IČ: 15502619, z důvodu neprokázání profesní způsobilosti a nesplnění 

podmínek stanovených pro prokázání technické kvalifikace, 

 

3. rozhodla o výběru dodavatele Ing. Vilma Gaďourková, Nová 224, 751 11, Radslavice, IČ: 

73254282, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového řízení, jehož 

nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení 

nabídek a současně splnila stanovené podmínky účasti ve výběrovém řízení, 
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4. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o zajištění komplexní správy internetového 

informačního portálu města Přerova“ mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 

vybraným dodavatelem Ing. Vilma Gaďourková, Nová 224, 751 11, Radslavice, IČ: 

73254282, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací dokumentace veřejné 

zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 Cena za poskytování služeb komplexní správy internetového informačního portálu 

statutárního města Přerova za 1 rok činí celkem 336 000,00 Kč. 

  

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a 

vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 80. Rady města 

Přerova konané dne 2. listopadu 2017 (č. usn. 3266/80/6/2017), pověřen náměstek primátora Ing. Petr 

Měřínský. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3435/82/6/2017 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ – 

rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ruší zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky      

s názvem „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ dle ust. § 127 odst. 2 písm. b) zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na základě zániku účasti vybraného 

dodavatele po jeho vyloučení ze zadávacího řízení. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3436/82/6/2017 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3500/2017 na realizaci 

stavby „Rekonstrukce chodníku, ul. U Letiště, Henčlov“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

SML/3500/2017  ze dne 25.10.2017, na provedení stavby „Rekonstrukce chodníku, ul. U Letiště, 

Henčlov“, se zhotovitelem SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,   

IČ 47155558, dle přílohy č. 3. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (méněpráce 

a vícepráce). Cena za plnění se dodatkem č. 1 navyšuje o 1.024,53 Kč bez DPH z původní ceny 

1.098.373,00 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 1.099.397,53 bez DPH tj. 

1.330.271,00 Kč včetně 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: 10 pro jednomyslně. 
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3437/82/6/2017 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3501/2017 na realizaci 

stavby „Rekonstrukce chodníku Přerov VII – Čekyně, ul. Jabloňová“ - 

SO 01 - část  a)“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

SML/3501/2017  ze dne 24.10.2017 na provedení stavby „Rekonstrukce chodníku Přerov VII – 

Čekyně, ul. Jabloňová“ - SO 01 - část  a)“, se zhotovitelem STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 

198/21, PSČ 15000, IČ 60838744, dle přílohy č. 3. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu 

předmětu plnění (méněpráce a vícepráce). Cena za plnění se dodatkem č. 1 navyšuje o 23.411,2 Kč 

bez DPH z původní ceny 276.853,10 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 300.264,30 

bez DPH tj. 363.320,00 Kč včetně 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. 3066/75/6/2017, ze dne 24. 

srpna 2017. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3438/82/6/2017 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3502/2017 na realizaci 

stavby „Rekonstrukce chodníku ul. Tršická - 3. část, Penčice“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

SML/3502/2017  ze dne 24.10.2017 na provedení stavby „Rekonstrukce chodníku ul. Tršická - 3. část, 

Penčice“, se zhotovitelem STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, IČ 60838744, dle 

přílohy č. 3. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (méněpráce a vícepráce). 

Cena za plnění se dodatkem č. 1 snižuje o 30.872,59 Kč bez DPH z původní ceny 574.262,05 Kč bez 

DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 543.389,46 bez DPH tj. 657.501,25 Kč včetně 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. 3067/75/6/2017, ze dne 24. 

srpna 2017. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 
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3439/82/6/2017 Cyklostezka a chodník Velká Dlážka –  doprojektování stavby 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doprojektování stavby "Cyklostezka a chodník Velká Dlážka – na pozemku p.č.  

5098/2 v k.ú. Přerov" 

 

2. pověřuje odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování všech stupňů projektové 

dokumentace vč. vydání příslušných rozhodnutí správních úřadů a dalších dokumentů pro 

doprojektování stavebních úprav veřejných ploch a chodníků včetně cyklistické stezky na 

propojení nových úseků chodníků a cyklostezky na ulici Velká Dlážka, včetně cyklosjezdu na 

ulici Brabansko, za podmínky zajištění finančního krytí. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

 Navrhl doplnit do bodu 2. usnesení … včetně cyklosjezdu na ulici Brabansko 

 

Hlasování o doplněném usnesení: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3440/82/6/2017 Demolice bytového domu Kojetínská 1831 - podání žádosti o dotaci 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podání žádosti o dotaci z programu 

MMR na podporu revitalizace území v r. 2018, podprogramu Demolice budov v sociálně 

vyloučených lokalitách na projekt "Demolice bytového domu Kojetínská 1831", 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit projekt následného využití území po 

demolici, dle přílohy č. 2, 

 

3. pověřuje Odbor řízení projektů a investic ve spolupráci s Odborem správy majetku a 

komunálních služeb přípravou a podáním žádosti o dotaci z příslušného programu MMR pro r. 

2018 na projekt "Demolice bytového domu Kojetínská 1831", dle důvodové zprávy, 

 

4. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednáním a podpisům právních jednání 

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu pro dotaci. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 
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3441/82/6/2017 Veřejná zakázka „Oprava balkonů Gen. Štefánika 4, nám. Fr. Rasche 

3“ – schválení dohody o ukončení smlouvy o dílo 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako 

zadavatelem a společností PROFISTAV PŘEROV, a.s., K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov, 

Přerov VI – Újezdec, IČ 25395653, jako dodavatelem, v rámci veřejné zakázky malého 

rozsahu „Oprava balkonů Gen. Štefánika 4, nám. Fr. Rasche 3“, 

 

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

souvisejícího s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o dílo mezi zadavatelem a 

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3442/82/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku na ul. Tř. 17. listopadu a 

chodníku na ul. Dvořákova“ – schválení dohody o jistotě 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o jistotě mezi Statutárním městem Přerov, jako zadavatelem a 

společností COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 26177005, jako 

dodavatelem, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce chodníku na ul. Tř. 17. 

listopadu a chodníku na ul. Dvořákova“, 

 

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

souvisejícího s uzavřením dohody o jistotě mezi zadavatelem a dodavatelem, k jeho uzavření a 

jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3443/82/6/2017 Veřejná zakázka „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“ -  schválení 

dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3287/2017 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

SML/3287/2017  ze dne 20.9.2017 na realizaci stavby „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka„ mezi 

statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a vybraným dodavatelem NOSTA, s.r.o., se sídlem 

Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČ 47671416, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 1. 
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K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a 

vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 71. Rady města 

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

Petr Měřínský. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3444/82/6/2017 Veřejná zakázka „Externí zajištění činnosti městského architekta“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu P17V00000069 na služby      

s názvem „Externí zajištění činnosti městského architekta“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu P17V00000069 na 

služby s názvem „Externí zajištění činnosti městského architekta“, 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. Identifikační údaje dodavatele  IČ 

1. Ing.arch. Zdeněk Beran 65834496 

2. Ing.arch. Tomáš Pejpek 61981761 

3. Ing.arch. David Helcel 42987211 

4. Mgr.Ing.arch. Jan Pospíšil 86988778 

5. Ing.arch. Pavel Klein 72385120 

 

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

hodnocení nabídek ve složení:  

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Mgr. Vladimír Puchalský zástupce zadavatele nebude jmenován zástupce zadavatele 

Ing. Pavel Gala věcný gestor nebude jmenován věcný gestor 

Ing. arch. Zdeňka 

Vydrová 

odborník pro oblast 

architektury a urbanismu 

nebude jmenován odborník pro oblast 

architektury a urbanismu 

JUDr. Jiří Plos odborník - právní 

specialista 

nebude jmenován odborník 

Ing. arch. Marek 

Janatka 

odborník pro oblast 

architektury a 

urbanismu 

    

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Mgr. Veronika Sovová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  
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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. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Petr Měřínský: 

 Doplnil do bodu 4. usnesení: Ing. arch. Marek Janatka, odborník pro oblast architektury 

a urbanismu 

 

Hlasování o doplněném usnesení: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3445/82/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dům s pečovatelskou 

službou Trávník 1, Přerov – energetická opatření“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

veřejnou zakázku s názvem „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov – energetická opatření“ 

dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3446/82/6/2017 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Svisle 13 - KONEKTIVITA“ – zrušení zadávacího řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ruší zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s 

názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13 - KONEKTIVITA“, 

v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze 

po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3447/82/6/2017 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 

14 - KONEKTIVITA“ – zrušení zadávacího řízení 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ruší zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s 

názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ 

Přerov-Předmostí, Hranická 14 - KONEKTIVITA“, v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), z důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v 

zadávacím řízení pokračoval. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3448/82/6/2017 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 

14“ – zrušení zadávacího řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ruší zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s 

názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ 

Přerov-Předmostí, Hranická 14“, v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z důvodů 

hodných zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení 

pokračoval. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3449/82/6/2017 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Za mlýnem 1“ – zrušení zadávacího řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ruší zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s 

názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1“, v souladu s 

ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze po 

zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

3450/82/6/2017 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 - KONEKTIVITA“ – zrušení zadávacího 

řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ruší zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s 

názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 - 

KONEKTIVITA“, v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z důvodů hodných zvláštního 

zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3451/82/6/2017 Investiční akce nad 500 tis. Kč realizované v 2017 a přecházející do 

roku 2018 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí Přehled zrealizovaných 

investičních akcí v roce 2017 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí Přehled přecházejících 

investičních akcí z roku 2017 do roku 2018 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 
 

 

Přestávka 10.30 – 10.40 hodin. 

 

 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

3452/82/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci do 

vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 120/6  v 

objektu bytový dům č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I - Město, 

na pozemku p.č. 32  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 16) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

města Přerova – úplatném převodu bytové jednotky č. 120/6  v objektu bytový dům č.p. 120, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 32  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 

16) o celkové výměře 96,63 m2 včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-Město,  na pozemku p.č. 

32  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 32 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 

9663/108149 z vlastnictví Ing. Š.O. do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

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

úplatný převod bytové jednotky č. 120/6  v objektu bytový dům č.p. 120, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 32  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 16) o celkové výměře 

96,63 m2 včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-Město,  na pozemku p.č. 32  v k.ú. Přerov a na 

pozemku p.č. 32 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 9663/108149 z vlastnictví Ing. 

Š.O. do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3453/82/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 2185/2 v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 

p.č.  2185/2 ost. pl., ost. komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3454/82/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 418/1 v k.ú. 

Lověšice u Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku  p.č.  418/1 orná půda  o výměře  cca 400 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 
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3455/82/7/2017 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání v budově 

jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

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

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

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostoru 

sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 1) o celkové výměře 190,57 m2 a vyhlášení 

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

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

Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

 Navrhl nestanovit účastnický poplatek. 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. arch. Horkého: 10 pro jednomyslně. 

 

Hlasování o celém usnesení: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3456/82/7/2017 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání v budově 

jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

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

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

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostoru 

sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 1, bývalá prodejna vodo-topo-plyn) o celkové 

výměře 69,12 m2 a vyhlášení výběrového řízení na nájem tohoto prostoru za podmínek uvedených v 

důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města 

Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

 Navrhl nestanovit účastnický poplatek. 

 

Hlasování o návrhu Ing. arch. Horkého: 10 pro jednomyslně. 

 

Hlasování o celém usnesení: 10 pro jednomyslně. 
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3457/82/7/2017 Záměr statuárního města Přerov - úplatný převod nemovité věcí do 

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 260 v k.ú. Újezdec 

u Přerova 

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

 

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

převod pozemku p.č. 260 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře  2016 m2 v k.ú. Újezdec u 

Přerova z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábř.  390/42, Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Dal protinávrh: bezúplatný převod pozemku … 

 

 

Hlasování o protinávrhu: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku  

statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Přerov  

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

Rada města Přerova po projednání 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru 

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

Přerova – částí pozemku p.č. 40/1 zast. plocha a nádvoří o výměře cca 650 m2 v k.ú. Přerov. 

 

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

úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 40/1 

zast. plocha a nádvoří o výměře cca 650 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Stažení předlohy oznámil navrhovatel náměstek primátora pan Košutek v úvodu jednání rady. 

 

 

3458/82/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 53 v k.ú. Popovice 

u Přerova                                                                                                                                                                                      

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

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru 

statutárního města Přerova – úplatném převodu pozemku p.č. 53 orná půda o výměře 3395 m2  

v k.ú. Popovice u Přerova. 

 

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

úplatný převod pozemku p.č. 53 orná půda o výměře 3395 m2  v k.ú. Popovice u Přerova. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Netopilová: 

 Dala protinávrh: schválit záměr … 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové:  

Pro:  Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Měřínský. 

Zdrželi se: 7 

 

 

Hlasování o původním předloženém usnesení: 

Pro:  p. Neuls, Ing. arch. Horký, Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, p. Košutek, Ing. Holan. 

Proti:  Mgr. Netopilová. 

Zdrželi se: Ing. Kohout, Ing. Vrána, Bc. Navrátil. 

 

 

 

 

3459/82/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 147 v k.ú. Penčice                                                                                                                                                                                      

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 147  zahrada  

o výměře  cca 2073 m2  v k.ú. Penčice. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 147  zahrada  

o výměře cca 490  m2  v k.ú. Penčice. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3460/82/7/2017 Záměr statutárního města Přerova  - směna nemovitých věcí  – 

pozemků p.č. 1014 a p.č. 249/2 oba  v k.ú. Újezdec u Přerova za část 

pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                                                                      

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

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje neschvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků p.č. 249/2 zahrada 

o výměře 135 m2 a pozemku p.č. 1014 orná půda o výměře 1207 m2 oba v k.ú. Újezdec u 

Přerova ve vlastnictví Mgr. L.Ch.  za část pozemku p.č. 1040 orná půda v k.ú. Újezdec u 

Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova, která bude specifikována na základě 

zpracované studie zastavění dle bodu 2. návrhu usnesení. 

 

2. ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje zadat zpracování územní studie na část 

pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova vyznačené v příloze. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

 Navrhl hlasovat po bodech usnesení samostatně. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Dal protinávrh bodu 1. usnesení: neschválit záměr … 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského: 9 pro, 1 se zdržel (p. Košutek). 

 

Hlasování o předloženém bodu 2. usnesení: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3461/82/7/2017 Směna nemovitých věcí –  pozemků p.č. 5215/32 a p.č. 5466/172 oba v 

k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova  za pozemky p.č. 

5215/26 a p.č. 5215/27 oba v k.ú. Přerov ve spoluvlastnictví fyzických 

osob 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovitých věcí – pozemků p.č. 5215/32 (orná půda) o výměře 801 m2 a p.č. 5466/172 (orná půda) o 

výměře 24705 m2 oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemky p.č. 5215/26 

(ostatní plocha) o výměře 210 m2 a p.č. 5215/27 (ostatní plocha ) o výměře 1461 m2 oba v k.ú. Přerov 

ve spoluvlastnictví H.A. (id. 1/3), M.H. (id. 1/6), P.H.  (id. 1/6), P.K.  (id. 1/6) a P.L.  (id. 1/6) a 

uzavření směnné smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - prostor sloužící 

podnikání  v budově k bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (nám. TGM 8)  

Rada města Přerova po projednání 

 

1. schvaluje odstoupení od nájemní smlouvy ze dne 18.7.2017 na prostor sloužící podnikání  v 
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budově k bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 

p.č. 137 v k.ú. Přerov (nám. TGM 8) o výměře 238,2 m2 mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatelem a Samirem Halimi, místem podnikání Prostějov 1, Sušilova 1612/2a, IČ 

01670000, jako nájemcem.  Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší ke dni doručení 

písemného oznámení pronajímatele o odstoupení smlouvy nájemci. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek doporučil odložit materiál. Po uznání dluhu 

nájemcem, bude sepsán splátkový kalendář a materiál bude opětovně předložen k projednání radě. 

 

 

3462/82/7/2017 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

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

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

Přerov (Kratochvílova 20) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

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

pronajímatelem a společností ACHMEA s.r.o., se sídlem Soběchleby 2, IČ 26809851, jako 

nájemcem, ve znění dle přílohy.  Výše nájemného bude činit 78.000,-Kč/rok (bez DPH), tj. 

cca 1.221,80 Kč/m2/rok (dle nabídky ve výběrovém řízení). Nájem bude uzavřen na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu bude využití prostoru jako prodejna 

květin.  Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

 

3463/82/7/2017 Nájem nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerova – části 

pozemků p.č. 6163/1, p.č. 6163/2, p.č. 6164, p.č. 7167/31 ,p.č. 7167/32, 

p.č. 7367/33 vše v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 



31 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě  ze dne 

30.9.2010  na část pozemku p.č. 6163/1  ostatní plocha o výměře 6518 m2,  část  pozemku p.č. 6163/2 

orná půda o výměře 4647 m2, část pozemku  p.č. 6164 orná půda o výměře 19 554 m2, část pozemku 

p.č. 7167/31 orná půda o výměře 233 m2, část pozemku p.č. 7167/32 orná půda o výměře 798 m2 a  

část pozemku p.č. 7167/33 ostatní plocha o výměře 1401 m2  vše v k.ú. Přerov, mezi statutárním 

městem Přerov jako pronajímatelem a Ing Alešem Ruskem, místem podnikání K záložně 660/51 

Troubky, IČ 45224684, jako nájemcem.  

Dodatkem č. 1. se mění výměra pronajatých pozemků v  nájemní smlouvě ze dne 30.9.2010, ve znění 

přílohy. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3464/82/7/2017 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - budovy 

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

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

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I. 

1. trvá na svém usnesení č. 3384/81/8/2017, bod 1. přijatém na 81. schůzi konané dne 

23.11.2017, kterým neschválila uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na nájem pozemku 

p.č. 740/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

objekt k bydlení č.p. 1573 příslušná k části obce Přerov I-Město a movitých věcí tvořících 

vybavení objektu bydlení č.p. 1573 mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 

společností První KPU s.r.o., se sídlem Kojetínská 3036/56, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

IČ: 29446635 (jako nájemcem). 

 

2. schvaluje nájem pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je stavba objekt k bydlení č.p. 1573 příslušná k části obce Přerov I-

Město a movitých věcí tvořících vybavení objektu bydlení č.p. 1573 a uzavření nájemní 

smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a společností KPU služby 

s.r.o., se sídlem Bochoř, Partyzánská 367/58, IČ: 05423635 (jako nájemcem) ve znění dle 

přílohy č. 1. 

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 1.1.2018 do 29.1.2018, výše 

nájemného bude činit 41.474,- Kč, navýšených o DPH v platné sazbě za budovu a 2879,- Kč, 

navýšených o DPH v platné sazbě za movité věci. Účelem nájmu je provozování ubytovny. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

VARIANTA II.: 

1. neschvaluje nájem pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je stavba objekt k bydlení č.p. 1573 příslušná k části obce Přerov I-

Město a movitých věcí tvořících vybavení objektu bydlení č.p. 1573 a uzavření nájemní 

smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a společností KPU služby 
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s.r.o., se sídlem Bochoř, Partyzánská 367/58, IČ: 05423635 (jako nájemcem) ve znění dle 

přílohy č. 1. 

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 24.1.2017, ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 22.6.2017 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a První KPU 

s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 56, IČ: 29446635, jako nájemcem, ve znění dle přílohy č. 

2. Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu do 29.1.2018. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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. 

 

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

2. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Diskuse: 

Navrhovatel náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Ing. arch. Horký: 

 Dal protinávrh: variantu II. usnesení, ale se stávající společností. 

 

 

Hlasování protinávrhu Ing. arch. Horkého (variantě II. usnesení): 

Pro:  Mgr. Puchalský, Ing. Holan, p. Neuls, Ing. arch. Horký. 

Zdrželi se: Ing. Kohout, p. Košutek, Ing. Měřínský, Bc. Navrátil, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení, kterou doporučil navrhovatel: 

Pro:  Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Měřínský, p. Košutek.  

Zdrželi se: Mgr. Puchalský, Ing. Holan, p. Neuls, Ing. arch. Horký, Ing. Vrána, Bc. Navrátil. 

 

 

Ing. Vrána: 

 Navrhl neschválit uzavření nájemní smlouvy se společností KPU služby s.r.o. a schválit 

uzavření dodatku k nájemní smlouvě s První KPU s.r.o. na 29 dní. 

 

Hlasování o návrhu Ing. Vrány: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

3465/82/7/2017 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova -  

nebytové jednotky č. 2574/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový 

dům č.p. 2574, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 5198/5 v k.ú. Přerov (P. Holého 1)  a prostoru č. 102 v objektu 
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bytový dům č.p. 576, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 6774/3 v k.ú. Přerov (U Žebračky 18) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení výpůjčky vzniklé na základě smlouvy o výpůjčce ze 

dne 26.7.1999, ve znění dodatků č.1 ze dne 30.10.2001 a č. 2 ze dne 6.2.2003, na nebytovou 

jednotku č. 2574/101, jiný nebytový prostor,  v objektu bytový dům č.p. 2574, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5198/5 v k.ú. Přerov (P. Holého 1) o výměře 47,31 

m2 situovanou v suterénu uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a 

evidovanou církevní právnickou osobou Oblastní charita Přerov, se sídlem Přerov I-Město, 9. 

května 1925/82, IČ 45180270, jako vypůjčitelem, ke dni 20.12.2017, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na nebytovou jednotku č. 102 v objektu bytový dům 

č.p. 576, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 6774/3 v k.ú. Přerov (U 

Žebračky 18) o celkové výměře 45,01 m2 situovaný v 1. NP uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako půjčitelem a evidovanou církevní právnickou osobou Oblastní charita 

Přerov, se sídlem Přerov I-Město, 9. května 1925/82, IČ 45180270, jako vypůjčitelem, ve 

znění dle přílohy č. 2. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou, od 21.12.2017 do 17.1.2018. 

Účelem výpůjčky bude využití prostoru jak humanitární sklad. Náklady na spotřebované 

energie budou hrazeny samostatně. 

 

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

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

 

4.  schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku prostoru  v objektu bytový dům č.p. 

576, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 6774/3 v k.ú. Přerov                 

(U Žebračky 18) o celkové výměře 45,01 m2 situovaný v 1. NP. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3466/82/7/2017 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 

pozemků p.č. 1099, p.č. 1100, p.č. 1218, p.č. 1227, p.č. 1249, p.č. 1313, 

p.č. 1405, p.č. 1541 a p.č. 1632 vše v k.ú. Dluhonice 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 14.6.2017 uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov, jako propachtovatelem a ZS Pobečví a.s., se sídlem Rokytnice č.p. 

460, IČ: 25360485, jako pachtýřem ve znění dle přílohy č. 1.  Dodatkem se s účinností od 

1.1.2018  z předmětu nájmu vyjímají pozemky p.č. 1099 a p.č. 1100 oba  v k.ú. Dluhonice. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 
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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. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3467/82/7/2017 Dodatek č. 16 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a 

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

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova   

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 16 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 

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

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

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

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

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

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

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

14 ze dne 21.10.2015 a dodatku č. 15 ze dne 28.8.2017, ve znění přílohy č. 1. Dodatkem č. 16 

k nájemní smlouvě se z předmětu nájmu vypouští zpětně ke dni 7.11.2017 prostor sloužící 

podnikání, který je označen v čl. I odst. 1 bodě 1.8. nájemní smlouvy (Útulek pro zvířata, vše 

v k.ú. Přerov) jako „část nebytových prostor o výměře 10,6 m2 v budově č.p. 3187, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 6604/2 v k.ú. Přerov“. Dodatkem č. 16 

k nájemní smlouvě se mění výše nájemného tak, že namísto původní výše 3.082.644,- Kč/rok 

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

znění pozdějších předpisů, bude nájemné nově činit 3.080.524,- Kč/rok navýšených o DPH v 

příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. Obsahem dodatku č. 16 k nájemní smlouvě je dále závazek pronajímatele vrátit 

nájemci přeplatek nájemného za dobu od 7.11.2017 do 31.12.2017 ve výši 319,45 Kč 

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

znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 16 k nájemní smlouvě nabývá účinnosti dnem 1.1.2018. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

1. usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3468/82/7/2017 Výpůjčka nemovité věci statutárním městem Přerov – budovy č.p. 830  

v k.ú. Přerov 
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je budova občanské vybavenosti  

č.p. 830,  postavená na pozemku p.č. 5307/92, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, mezi 

ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, 

Nové Město, IČ 69797111, jako půjčitelem a statutárním městem Přerov jako vypůjčitelem, na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  3 měsíce. 

Účelem výpůjčky je využití budovy č.p. 830 postavené na pozemku p.č. 5307/92 zastavěná plocha       

a nádvoří  v Přerov  pro školské účely. 

 

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

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

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3469/82/7/2017 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

stavby občanského vybavení č.p. 2857 (U Hřbitova 1), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1873/8 v k.ú. 

Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním stavby občanského vybavení č.p. 2857     

(U Hřbitova 1), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1873/8 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1320 m2 v k.ú. Přerov a která je pronajata společnosti 

Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, do podnájmu společnosti Pohřební služba Přerov, s.r.o., IČ 01925920, se sídlem Na 

Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za účelem využití budovy k provozování pohřební 

služby. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

3470/82/7/2017 Podnájem prostoru sloužícího podnikání v polyfunkčním bytovém 

domě č.p. 3119, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 225, v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a) 

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

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

 

1. souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Martinou Hradilovou, místem podnikání  

Holešov-Všetuly, Krátká 152, IČ 75670054, jako nájemcem, prostoru sloužícího podnikání č. 

5 o výměře 59,73 m2 situovaného v 1.NP polyfunkčního bytového domu č.p. 3119,  

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.225, v k.ú. Přerov, nábř. PFB č.o. 8, 

10, 12, 12a,  a  Renatou Caletkovou, místem podnikání Radslavice, Na Návsi 83, IČ 

68320973, jako podnájemcem. Účelem podnájmu bude využití prostoru sloužícího podnikání 

jako prodejna a expedice výrobků pro manikúru. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3471/82/7/2017 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

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

jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, 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" 

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

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 koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Městském domě. 

21. 01. 2018 - koncert Moravské filharmonie Olomouc 

Povolení od 08:00 hod do 24:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Bratrská, ulice Kratochvílova, 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 

 

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 koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Městském domě. 

 

21. 01. 2018 - koncert Moravské filharmonie Olomouc 

Povolení od 08:00 hod do 24:00 hod 
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Trasa výjimky: ulice Bratrská, ulice Kratochvílova, 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 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3472/82/7/2017 Smlouva o zajištění realizace a převzatí vyvolané investice stavbou 

"I/55 Přerov, průtah centrem, I. etapa" 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění realizace a převzetí vyvolané investice stavbou „I/55, 

průtah centrem, I. etapa“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 

546/56, IČ: 65993390 a statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 28.2.2018 

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. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3473/82/7/2017 Přijetí peněžitého daru účelově určeného na opravu dětského 

dopravního hřiště v areálu Střediska volného času ATLAS a  BIOS, ve 

vlastnictví statutárního města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí peněžitého daru poskytnutého Technickými službami města Přerova s. r. o., 

ve výši 415.000,-  Kč, účelově určeného na opravu dětského dopravního hřiště v areálu 

Střediska volného času ATLAS a BIOS, Žižkova 12, Přerov, ve vlastnictví statutárního města 

Přerova a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve smyslu § 19 odst. 2 

písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 22.12.2017 

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

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3474/82/7/2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Pavlovice, následná péče nových 

výsadeb“ 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SML/2472/2016 „Pavlovice, následná péče 

nových výsadeb“, který bude uzavřen mezi Statutárním městem Přerovem, Olomouckým 

krajem a Zahradou Olomouc s.r.o. o změně subjektu objednatele, a to na Olomoucký kraj, ve 

znění dle přílohy č. 1. 

 

                                                                                           Odpovídá : Ing. Miloslav Dohnal 

                                                                                           Termín: 30.12.2017 

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

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3475/82/7/2017 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem 

Přerovem jako věřitelem a M.N., nájemkyní bytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 2534, 

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

II 13) jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova, a to na nájemném, 

zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a úroku z prodlení k datu 22.01.2018 v celkové 

částce 34.638,00 Kč. Dluh na nájemném činí 32.751,00 Kč a na úroku z prodlení k datu 

22.01.2018 činí 1.887,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1.200,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 

28 měsíců/1.200,00 Kč a 1 měsíc/1.038,00 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. 
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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 M.N. nájemkyní bytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 2534, příslušném k části obce 

Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5738/10 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II 13) jako dlužníkem o splátkách 

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

bytu a úroku z prodlení k datu 22.01.2018 v celkové částce 34.638,00 Kč. Dluh na nájemném činí 

32.751,00 Kč a na úroku z prodlení k datu 22.01.2018 činí 1.887,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 

1.200,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 28 měsíců/1.200,00 Kč a 1 měsíc/1.038,00 Kč ode dne uzavření 

dohody. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3476/82/7/2017 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše pro nájem 88,1 m2, v domě č. p. 

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

zařizovacích předmětů), s panem R.P., za nájemné ve výši 55,00 Kč/m2/měsíc (nájem bez 

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

určitou do 31. 12. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+1), o ploše pro nájem 40,99 m2, v domě č. p. 

804, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4039, v k. ú. Přerov, č. o. 34 

(vč. zařizovacích předmětů), s panem R.T., za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/měsíc (nájem bez 

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

určitou do 31. 12. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+kk), o ploše pro nájem 39,15 m2, v domě č. p. 

2582, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5198/13, v k. ú. Přerov, č. 

o. 6 (vč. zařizovacích předmětů), s paní M.Z. za nájemné ve výši 110,- Kč/m2/měsíc (nájem 

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

určitou do 31. 12. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+1), o ploše pro nájem 50,54 m2, v domě č. p. 

3119, příslušném k části obce Přerov I-Město, v k. ú. Přerov, č. o. 12 (vč. zařizovacích 

předmětů), s panem V.M., za nájemné ve výši 121,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích 
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předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 12. 

2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 

užíváním bytu. 

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše pro nájem 52,97 m2, v domě č. p. 

2509, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/6,v k. ú. Přerov, č. o. 

24 (vč. zařizovacích předmětů), s paní M.P., za nájemné ve výši 70,- Kč/m2/měsíc (nájem bez 

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

určitou do 31. 12. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

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

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 21,v k. ú. Přerov, č. o. 14 (vč. 

zařizovacích předmětů), s paní P.M. 

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (3+1), o ploše 100,2 m2, v domě č. p. 1698, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 426, v k. ú. Přerov, č. o. 15 (vč. 

zařizovacích předmětů), s paní P.M. za nájemné 70 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích 

předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 

31.3.2018  s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce platit služby spojené s 

užíváním bytu. 

 

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

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

č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s manželi A. a  J.M. 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+1), o ploše 41,98 m2, v domě č. p. 804, 

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

o. 34 (vč. zařizovacích předmětů), s paní B.M. 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+kk), o ploše 47,55 m2, v domě č. p. 2582, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5198/13, v k. ú. Přerov, J.J. z 

Brandýsa, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů), s paní D.S. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+kk), o ploše 47,55 m2, v domě č. p. 2582, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5198/13, v k. ú. Přerov, J.J. z 

Brandýsa, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů), s panem V.N. 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+kk), o ploše 47,55 m2, v domě č. p. 2582, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5198/13, v k. ú. Přerov, J.J. z 

Brandýsa, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů), s paní L.P. 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 53,89 m2, v domě č. p. 3119, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, v k. ú. Přerov, nábř. P.F.B. , č. o. 12 (vč. zařizovacích 

předmětů), s paní N.R. 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+1), o ploše 53,89 m2, v domě č. p. 3119, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, v k. ú. Přerov, nábř. P.F.B. , č. o. 12 (vč. zařizovacích 

předmětů), s paní N.R. 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+1), o ploše 53,89 m2, v domě č. p. 3119, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, v k. ú. Přerov, nábř. P.F.B. , č. o. 12 (vč. zařizovacích 

předmětů), s paní M.Z. 
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15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 53,89 m2, v domě č. p. 3119, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, v k. ú. Přerov, nábř. P.F.B. , č. o. 12 (vč. zařizovacích 

předmětů), s paní B.M. 

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 53,89 m2, v domě č. p. 3119, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, v k. ú. Přerov, nábř. P.F.B. , č. o. 12 (vč. zařizovacích 

předmětů), s manželi  V.  a  I.T. 

 

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 53,89 m2, v domě č. p. 3119, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, v k. ú. Přerov, nábř. P.F.B. , č. o. 12 (vč. zařizovacích 

předmětů), s panem R.P. 

 

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (3+1), o ploše 100,2 m2, v domě č. p. 1698, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 426, v k. ú. Přerov, Boženy 

Němcové č. o. 15 (vč. zařizovacích předmětů), s panem R.P. 

 

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (3+1), o ploše 100,2 m2, v domě č. p. 1698, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 426, v k. ú. Přerov, Boženy 

Němcové č. o. 15 (vč. zařizovacích předmětů), s paní M.F. 

 

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (3+1), o ploše 100,2 m2, v domě č. p. 1698, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 426, v k. ú. Přerov, Boženy 

Němcové č. o. 15 (vč. zařizovacích předmětů), s paní P.M. 

 

21. 20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 54,72 m2, v domě č. p. 2509, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/6, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

I,  č. o. 24 (vč. zařizovacích předmětů), s paní R.M. 

 

22. 21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 54,72 m2, v domě č. p. 2509, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/6, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

I,  č. o. 24 (vč. zařizovacích předmětů), s panem R.P. 

 

23. 22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 54,72 m2, v domě č. p. 2509, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/6, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

I,  č. o. 24 (vč. zařizovacích předmětů), s paní P.L. 

 

24. 23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 54,72 m2, v domě č. p. 2509, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/6, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

I,  č. o. 24 (vč. zařizovacích předmětů), s paní H.Z. 

 

25. 24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 54,72 m2, v domě č. p. 2509, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/6, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

I,  č. o. 24 (vč. zařizovacích předmětů), s manželi  V.   a   I.T. 

 

26. 25. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 54,72 m2, v domě č. p. 2509, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/6, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

I,  č. o. 24 (vč. zařizovacích předmětů), s manželi  L. a  Z.Z. 

 

27. 26. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 54,72 m2, v domě č. p. 2509, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/6, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

I,  č. o. 24 (vč. zařizovacích předmětů), s panem M.V. 

 

28. 27. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k byt (2+1), o ploše 54,72 m2, v domě č. p. 2509, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/6, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

I,  č. o. 24 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.G. 
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29. 28. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 54,72 m2, v domě č. p. 2509, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/6, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

I,  č. o. 24 (vč. zařizovacích předmětů), s panem V.N. 

 

30. 29. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+1), o ploše 41,98 m2, v domě č. p. 804, 

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

o. 34 (vč. zařizovacích předmětů), s panem B.N. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Netopilová: 

 Nesdílí odmítnutí nájmu pro paní M. Jako žadatelka dvakrát podala nejvyšší nabídku, je 

bezproblémová, je zaměstnaná, osobně ji zná řadu let.  

 Dala protinávrh, aby bod 20 – nájemní smlouva k bytu na B. Němcové, byla řešena 

samostatně.  

 

Navrhovatel náměstek primátora p. Košutek: 

 Navrhl hlasovat o bodu 1 – 5 usnesení. 

 Navrhl upravený bod 6, který bude znít jako bod 20, tím vypadne bod 20. Usnesení bude 

znít: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (3+1), o ploše 100,2 m2, v domě č. p. 

1698, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 426, v k. ú. Přerov, Boženy 

Němcové č. o. 15 (vč. zařizovacích předmětů), s paní P.M. za nájemné 70 Kč/m2/měsíc 

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

na dobu určitou do 31.3.2018  s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce platit 

služby spojené s užíváním bytu. 

 Navrhl hlasovat o bodech 7 – 30, mimo bod 20, který tím byl zkonzumován (usnesení 

bude mít 29. bodů). 

 

Hlasování o bodech 1 – 5): 10 pro jednomyslně. 

 

 

Hlasování o upraveném bodu 6: pro 9, 1 se zdržel (p. Košutek) 

 

 

Hlasování o bodech 7 – 30 (mimo bod 20): 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3477/82/7/2017 Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 

Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P3/1754/04/LCD mezi Českou spořitelnou 

a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 jako zástavním věřitelem a Bytovým 

družstvem Přerov, IČ: 26789388, se sídlem Přerov I – Město, nábř. Protifašistických bojovníků 

3119/10 jako zástavcem a podpis Oznámení o vzniku zástavního práva k pohledávkám z pojistných 

smluv (pro: Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group). 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 
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3478/82/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

6051 v k.ú. Přerov -„BYTOVÝ DŮM – STAVEBNÍ ÚPRAVY-vjezd a 

přístupový chodník“ 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 6051 o výměře 15158 

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

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

Anglický Resort investment s.r.o., se sídlem V Šáreckém údolí 2586/37a, Dejvice, 164 00 

Praha 6 IČ: 04033736, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1.  

 

Jedná se o stavbu vjezdu k plánované stavbě parkoviště a přístupového chodníku k plánované stavební 

úpravě stávající administrativní budovy na bytový dům na ul. Kojetínská v Přerově. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.1.2018 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

VARIANTA II.: 

neschvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 6051 o výměře 15158 m2 

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

I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11,  jako vlastníkem pozemku a spol. Anglický Resort investment 

s.r.o., se sídlem V Šáreckém údolí 2586/37a, Dejvice, 164 00 Praha 6 IČ: 04033736,  jako 

stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 8 pro, 2 se zdrželi (Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová). 

 

 

 

 
 

 

 

Přestávka 12.00 – 13.00 hodin. 
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8. DOTAČNÍ PROGRAMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO ROK 

2018 

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

 

3479/82/8/2017 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova v souladu s doporučením Komise cestovního 

ruchu a kultury schválit vyřazení z „Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 

2018“ žádosti subjektů Občanská společnost DSi, z. s. s ev. č. DKU-033/2018, Dechový 

orchestr Haná Přerov, z. s. s ev. č. DKU-034/2018, dále subjektu Letci Přerov – generála Karla  

Janouška, z.s. s ev. č. DKU-035/2018, KORNET MUSIC, z.s. s ev.č. DKU-036/2018,  

KORNET, z. s. s ev. č. DKU-037/2018 a také subjektu Sjednocená organizace nevidomých a 

slabozrakých České republiky, zapsaný spolek s ev. č. DKU-038/2018, jejichž žadatelé 

nesplnili podmínky „Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2018“ – nemají 

sídlo v Přerově, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.3.2018 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vyřazení žádosti subjektu Děti a 

příroda z.s. s ev.č. DVČ-040/18 z „Dotačního programu na podporu oblasti volného času pro 

rok 2018“ z důvodu nesplnění podmínky dotačního programu – nemá sídlo ani působnost v 

Přerově, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.3.2018 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nevyřazení žádosti subjektu Fitness 

AVE Přerov z.s. s ev. č. DSP-096/18 z „Dotačního programu na podporu oblasti sportu pro 

rok 2018“ z důvodu porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté v roce 2016, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.3.2018 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotací a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v oblasti: 

 a) kultura ve výši 1 998 000 Kč, 

 b) sport ve výši 12 420 000 Kč,   

 c) volný čas ve výši 369 500 Kč, 

 d) sociální a zdravotní ve výši 3 891 600 Kč, 

za podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018 Zastupitelstvem města 

Přerova. 

    

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v jednotlivých 

oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 

Přerov a subjektem Fitness AVE Přerov z.s., IČ: 66743117, se sídlem Nádražní 2810/2, Přerov I-
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Město, 750 02 Přerov na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let z „Dotačního programu na 

podporu oblasti sportu pro rok 2018“ bude uskutečněno pouze v případě, že jmenovanému spolku 

bude orgány města prominut následně vyměřený odvod za porušení rozpočtové kázně a souvisejícího 

penále nebo odvod za porušení rozpočtové kázně  

a související penále spolek uhradí. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.3.2018 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 

Navrátila k jednání o uzavření právních jednání dle bodu 4 usnesení v oblasti samostatné 

působnosti a k jejich uzavření a podpisu, 

 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti kultury, sportu, volného času a oblasti 

sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ uvedena 

nulová výše dotace (viz příloha důvodové zprávy), 

 

7. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotací z Dotačních programů 

statutárního města pro rok 2018 v souladu s podmínkami stanovenými ve veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.3.2018 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil: 

 Navrhl úpravu dotace: v oblasti A) Sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let: 

HC Zubr Přerov z.s.  –  50.000 Kč, tj. 4.470.000 Kč  

FBC Přerov, zs.         + 50.000 Kč, tj.    449.000 Kč 

 

Hlasování o úpravě navrhovatele: 10 pro jednomyslně. 

 

Hlasování o celém upraveném usnesení: 10 pro jednomyslně.  

 

 

 

 

9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3480/82/9/2017 Základní škola Přerov, Trávník 27 – realizace projektu Národního 

programu Životní prostředí   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Základní škole Přerov, Trávník 27, zastoupené ředitelkou Mgr. Kamilou 

Burianovou, podání žádosti o poskytnutí podpory do Výzvy č. 16/2017 Ministerstva životního 

prostředí, dle podmínek Národního programu Životního prostředí. Předmětem podpory jsou 
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úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a podpora výuky ve venkovním 

prostředí, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2018 

2. schvaluje záměr spolufinancování projektu zpracovaného příspěvkovou organizací Základní 

škola Přerov, Trávník 27 v maximální výši 100.000,- Kč, a to pod podmínkou získání finanční 

podpory do Výzvy č. 16/2017 Ministerstva životního prostředí. Případné spolufinancování 

bude nárokováno v rámci přípravy rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2018 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

3481/82/9/2017 Záměr prodloužení smlouvy o nájmu a výpůjčce se Soukromou 

 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova na prodloužení doby 

nájmu dle smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo SML/363/2012, jejímž předmětem jsou nájem objektu k 

bydlení č.p. 2216, příslušný k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4575/1 (Přerov, Máchova 

3), pozemek p.č. 4576 zahrada o výměře 430 m2, vše v k.ú. Přerov, movité věci specifikované v 

předávacím protokolu uvedeném v článku IV. odst. 1 této smlouvy a výpůjčka pozemku p.č. 4575/1 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a půjčitelem a společností Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 

25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako nájemcem a vypůjčitelem.  

Dodatek smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo SML/363/2012 bude uzavřen na dobu určitou       

od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019. Účelem nájmu a výpůjčky bude provozování základní školy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.1.2018 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

3482/82/9/2017 Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 

2020 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje rozpočty – plány výnosů a nákladů příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Přerov na roky 2019 - 2020 v souladu s § 28 zákona č. 

250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to za 
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podmínky schválení rozpočtu Statutárního města Přerova pro rok 2018 a jeho střednědobého výhledu 

rozpočtu na roky 2019 -2020. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2017 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

3483/82/9/2017 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru 

příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy J. A. Komenského a Mateřská školy, Přerov-

Předmostí, Hranická 14 a Základní školy Přerov, Trávník 27, příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2017 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

9.5 Hodnocení práce ředitele  

Rada města Přerova po projednání 

 

bere na vědomí informace k Základní škole Přerov, U tenisu 4. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil oznámil stažení předlohy v úvodu schůze. 

 

 

 

10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3484/82/10/2017 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

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

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+2), o ploše 70,71 m2, v domě č. p. 2309, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 793,v k. ú. Přerov, Kojetínská, č. 

o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

3 530 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 03. 2018 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 28.2.2018 

 

2. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 5 v Přerově, Gen. Štefánika 6, s 

***, bytem ***. 

 

3. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bezbariérovému bytu č. 1 v Přerově, 

Jižní čtvrť II 2534/13, s ***, bytem ***. 

 

4. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bezbariérovému bytu č. 6 v Přerově, 

Jižní čtvrť II 2534/13, s ***, bytem Přerov, ***. 

 

5. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bezbariérovému bytu č. 1 v Přerově, 

Jižní čtvrť II 2534/13, s ***, bytem ***. 

 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bezbariérovému bytu č. 6 v Přerově, 

Jižní čtvrť II 2534/13, s ***, bytem ***. 

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bezbariérovému bytu č. 1 v Přerově, 

Jižní čtvrť II 2534/13, s ***, zastoupenou zákonným zástupcem ***, bytem ***. 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bezbariérovému bytu č. 6 v Přerově, 

Jižní čtvrť II 2534/13, s ***, zastoupenou ***, bytem ***. 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bezbariérovému bytu č. 6 v Přerově, 

Jižní čtvrť II 2534/13, s ***, zastoupenou ***, bytem ***. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3485/82/10/2017 Sociální služby města Přerova, p. o. – úplatný převod osobního 

automobilu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijímá nabídku příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p. o., Kabelíkova 

14a, Přerov na úplatný převod 1 ks skříňového, nákladního vozidla Ford TRANZIT 260 S, 
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registrační značka  3M7 5096 z vlastnictví Sociálních služeb města Přerova, p. o., Kabelíkova 

14a, do vlastnictví statutárního města Přerova, 

 

2. souhlasí s úplatným převodem 1 ks skříňového, nákladního vozidla Ford TRANZIT 260 S, 

registrační značka  3M7 5096 za cenu 16.000,- Kč z vlastnictví Sociálních služeb města 

Přerova, p. o., do vlastnictví jiných osob. 

Odpovídá: Bc. Jana Žouželková 

Termín: 31.3.2018 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

3486/82/10/2017 Přijetí nepeněžitého daru pro Sociální služby města Přerova, p. o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

služeb města Přerova, p. o., Kabelíkova 14a, Přerov, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Bc. Jana Žouželková 

Termín: 31.12.2017 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

11. RŮZNÉ 

3487/82/11/2017 Smlouva o clearingu tržeb v zóně 51 Přerov Integrovaného dopravního 

systému Olomouckého kraje 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o clearingu tržeb v zóně 51 Přerov Integrovaného dopravního 

systému Olomouckého kraje s Koordinátorem Integrovaného dopravního systému 

Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací a dopravci FTL - First Transport Lines, a.s., 

ARRIVA MORAVA a.s. a VOJTILA TRANS s.r.o. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k uzavření právního úkonu dle bodu 1 návrhu na 

usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu této smlouvy. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 
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3488/82/11/2017 Ukončení poskytování dotace na jízdné IDSOK pro občany 

statutárního města Přerova starší 70 let ke dni 31.12.2017 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení č. 213/10/3/2015 ze dne 19.02.2015, kterým schválila osobám nad 70 let věku 

vyplácení dotace na roční Senior pas, a to ve výši 150,- Kč/rok, a to s platností od 1.1.2018. 

 

2. ruší usnesení č. 346/13/12/2015 ze dne 24.03.2015, kterým schválila znění Smlouvy o 

poskytnutí dotace, podmínky poskytnutí dotace a pověřila zaměstnance statutárního města k 

uzavírání a podpisu těchto dotačních smluv, a to s platností od 1.1.2018. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3489/82/11/2017 Úhrada zvýšených nepředvídatelných mzdových nákladů řidičů 

autobusů MAD Přerov za rok 2017   

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů uzavřené s dopravcem  

ARRIVA MORAVA, a.s., se sídlem Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava na 

období od 9. 2. 2016 do 8. 2. 2018, a to k 31. 12. 2017, ve znění Přílohy č. 1. 

 

2. pověřuje Pavla Košutka, náměstka primátora k právnímu jednání dle bodu 1 tohoto usnesení 

včetně podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 proti (Ing. Měřínský). 

 

 

 

 

3490/82/11/2017 Dohoda o ukončení Smlouvy o veřejných službách přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou   

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

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

 

1. schvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů uzavřené s dopravcem  

ARRIVA MORAVA a.s., se sídlem Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava na 

období od 9. 2. 2016 do 8. 2. 2018, a to k 31. 12. 2017, ve znění Přílohy č. 1. 

 

2. pověřuje Pavla Košutka, náměstka primátora k právnímu jednání dle bodu 1 tohoto usnesení 

včetně podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3491/82/11/2017 Vnitřní předpis č. .../2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 19/2015 

Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu zaměstnanců 

statutárního města Přerova a pro poskytování příspěvku na stravování 

členům Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu statutárního města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

č. 19/2015 Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova a 

pro poskytování příspěvku na stravování členům Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon 

funkce dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu statutárního města Přerova, a to ve znění dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 

 

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

 

 

 

 

3492/82/11/2017 Rozšíření databáze v ASPI - Soudnictví a vězeňství 2017, Občanské 

právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II. 2017 

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. 7 mezi Statutárním městem Přerovem, jako objednatelem a 

společností Wolters Kluwer ČR, a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 6, PSČ 130 

00, IČ 63077639, jako poskytovatelem, ke smlouvě o poskytování právního informačního 

systému č. S-3401/99/AKX ze dne 10.2.1999, ve znění dodatků č. 1 - 6, kterým se rozšiřuje 

předmět smlouvy o Soudnictví a vězeňství 2017, a o Občanské právo hmotné a mezinárodní 

právo soukromé II. 2017. 
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2 pověřuje podpisem dodatku č.7, dle bodu 1 usnesení, náměstka primátora Ing. Petra 

Měřínského. 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3493/82/11/2017 Uzavření Prováděcí smlouvy na nákup licencí Microsoft 

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 Prováděcí smlouvy č. 2017_117 mezi SoftwareONE Czech Republic s.r.o., 

se sídlem: Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 24207519, jako dodavatelem a 

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

zprávy. 

 

2. pověřuje podpisem Prováděcí smlouvy č. 2017_117, dle bodu 1 usnesení, náměstka primátora 

Ing. Petra Měřínského. 

 

3. schvaluje uzavření Smlouvy Select Plus mezi Microsoft Ireland Operations Limited, se sídlem 

South Country Business Park, Leopardstown, Dublin 18, DIČ IE8256796U, jako afilací 

společnosti Microsoft a statutárním městem Přerovem jako zákazníkem ve znění, které je 

přílohou č. 8 důvodové zprávy. 

 

4. pověřuje k podpisu Podpisového formuláře programu dle přílohy č. 7 důvodové zprávy 

souvisejícího s uzavřením Smlouvy Select Plus dle bodu 3 usnesení náměstka primátora Ing. 

Petra Měřínského. 

 

5. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6171 350 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500424 – 

Přechod na Windows Server 2016) 

1 700,0 - 345,0 1 355,0 

6171 012 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500424 – 

Přechod na Windows Server 2016) 

0,0 + 345,0 345,0 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3494/82/11/2017 Změna počtu zaměstnanců zařazených do Městské policie Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje navýšení počtu zaměstnanců statutárního města Přerova 

zařazených do Městské policie Přerov na 64 s účinností od 1.1.2018. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3495/82/11/2017 Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměny řediteli příspěvkové 

organizace Kulturní a informační služby města Přerova, zřízené statutárním městem Přerovem v 

rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměna bude vyplacena v rámci stanoveného objemu 

mzdových prostředků přidělených uvedené organizaci na rok 2017 zřizovatelem. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 proti (Ing. arch. Horký), 1 se zdržel (Ing. Holan). 

 

 

 

 

3496/82/11/2017 Foto-básnická soutěž k poctě Josefu Kainarovi 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky foto-básnické soutěže k poctě Josefu Kainarovi, 

 

2. schvaluje uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Přerovem a Č.B., J.P.,  a R.M., 

které jsou přílohami č. 1 – 3 důvodové zprávy, 

 

3. pověřuje Ing. Danielu Novotnou, vedoucí Kanceláře primátora, podpisem darovacích smluv. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3497/82/11/2017 Informace České pošty 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí informaci společnosti Česká pošta, s.p. o záměru přemístění pošty Přerov 1     

z ulice Husova a pošty Přerov 5 z ulice Trávník do obchodního centra Galerie Přerov 

 

2. souhlasí s uvedeným záměrem. 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

 Navrhl hlasovat samostatně po bodech usnesení. 

 

 

Hlasování o bodu 1. usnesení: 10 pro jednomyslně. 

 

Hlasování o bodu 2. usnesení: 7 pro, 3 proti (Ing. Holan, Ing. Měřínský, Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3498/82/11/2017 Zastupování města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. zmocňuje primátora Mgr. Vladimíra Puchalského vydat zmocnění panu Antonínu Prachařovi 

při zastupování města Přerova ve věcech dopravních staveb (kromě záležitostí týkajících se 

výstavby dálnice D1) a zároveň ukládá primátorovi s ním uzavřít příslušné pracovně právní 

úkony do 31.12.2018, 

 

2. zmocňuje primátora Mgr. Vladimíra Puchalského vydat zmocnění panu Josefu Neklovi při 

zastupování města Přerova ve věcech souvisejících s životním prostředím (zejména s možností 

využití dotačních programů na ochranu a zlepšování stavu jednotlivých složek životního 

prostředí) a zároveň ukládá primátorovi s ním uzavřít příslušné pracovně právní úkony do 

31.12.2018. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

12. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ing. Gala svolal seminář zastupitelů, kde byli účastni i autoři Regulačního plánu Michalov - Žebračka. 

Vyvstaly opodstatněné důvody pro to, abychom ten materiál na zastupitelstvu v takové podobě v jaké 

je neprojednali, a znovu se k němu na jednání Rady města Přerova vrátili. 

 

Navrhl usnesení: 

3499/82/12/2017 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského 
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Rada města Přerova po projednání bere zpět svůj návrh ve věci Regulačního plánu Michalov - 

Žebračka. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3500/82/12/2017 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace společnosti T-Mobile, která má zájem investovat na území města 

Přerova v oblasti optických sítí a vysokorychlostního internetu 

 

2. zmocňuje Ing. Jiřího Kohouta, aby tyto otázky za město Přerov se společností T-Mobile 

koordinoval a podával Radě města Přerova informace o postupu. 

 

 

Hlasování: 10 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

13. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 82. schůzi Rady města Přerova dne 14. prosince 2017 

v 14.15 hodin. 

 

V Přerově dne 14. prosince 2017 

 

 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                             Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova                               náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 


