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ZÁPIS 

 

z 81. schůze Rady města Přerova konané dne 23. listopadu 2017 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
 

 

 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor 

3.1 Návrh na personální změnu – materiál na stůl primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 19 Ing. Měřínský 

4.2 Uzavření smlouvy o vkladovém účtu s bonifikací - J&T Banka, a. s. Ing. Měřínský 

4.3 Obecně závazná vyhláška č..../2017, kterou se mění a doplňuje 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2017,  o regulaci provozování 
hazardních her  

Ing. Měřínský 

4.4 Obecně závazná vyhláška č..../2017, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů  

Ing. Měřínský 

4.5 Útulek pro zvířata - změna majitele účtu  Ing. Měřínský 

4.6 Mimořádná finanční dotace pro Český svaz včelarů, z.s., základní 
organizace Přerov I, na zařízení pro léčení včelstev, popř. zařízení 
na zpracování včelích produktů. 

Ing. Měřínský 

4.7 Mimořádná dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o. Ing. Měřínský 

4.8 Mimořádná dotace - podpora de minimis  na doplňkovou činnost 
Kulturních a informačních služeb města Přerova – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

4.9 Mimořádná finanční dotace pro Český svaz chovatelů, z. s., Okresní 
organizace Přerov na akci XIV. Výstava Moravy a Slezska – 
materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

4.10 Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo 
Přerov a. s. – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018 Ing. Měřínský 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Opatření obecné povahy – změna územního opatření o stavební 
uzávěře. 

p. Košutek 

6.2 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Hotel s 
restaurací, ul. Polní, Přerov“. 

p. Košutek 
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6.3 Změna č. 2 Územního plánu města Přerova a Regulační plán 
Michalov-Žebračka - vydání 

p. Košutek 

6.4 Změna č. 10 Územního plánu města Přerova - vydání p. Košutek 

6.5 Most přes Strhanec na ulici Riedlova p. Košutek 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/2833/2017 na 
realizaci stavby „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. 
etapa“ 

Ing. Měřínský 

7.2 Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2018 Ing. Měřínský 

7.3 Revitalizace území v ulici Škodova v Přerově Ing. Měřínský 

7.4 Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. etapa (ul. 
Teličkova 1-6) - Dohoda o náhradě škody 

Ing. Měřínský 

7.5 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2955/2017 na 
realizaci stavby s názvem „Revitalizace parku Fr. Rasche v Přerově" 

Ing. Měřínský 

7.6 Projekt "Energetická koncepce Statutárního města Přerova" - žádost 
o dotaci 

Ing. Měřínský 

7.7 Projekt "Zavedení systému hospodaření s energií v podobě 
energetického managementu" - žádost o dotaci 

Ing. Měřínský 

7.8 Veřejná zakázka  „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov 
– energetická  opatření“ -  schválení smluvního zastoupení 
zadavatele jinou osobou při provádění úkonů dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Ing. Měřínský 

7.9 Veřejná zakázka „Celková oprava elektroinstalace společných 
prostor v bytových domech Kainarova 12, Škodova 33, 
Kratochvílova 14 a 22, B. Němcové 15 v Přerově“  -rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Měřínský 

7.10 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 
14 - KONEKTIVITA“ - schválení zadávacích podmínek, zahájení 
zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

7.11 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 
14“ - schválení zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení, 
pověření komise 

Ing. Měřínský 

7.12 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 - KONEKTIVITA“ - schválení zadávacích 
podmínek, zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

7.13 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 “ - schválení zadávacích podmínek, 
zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

7.14 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, Svisle 13 - KONEKTIVITA“ - schválení zadávacích 
podmínek, zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

7.15 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, Svisle 13“ - schválení zadávacích podmínek, zahájení 
zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

7.16 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – materiál na stůl Ing. Měřínský 

7.17 Veřejná zakázka  „Modernizace agendových informačních systémů 
Magistrátu města Přerova“ -  rozhodnutí o výběru dodavatele, 
schválení uzavření smlouvy – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

8. Majetkoprávní záležitosti  
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8.1.1 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí –  
pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1 a části p.č. 2155/1 vše v k.ú. Přerov 
v majetku statutárního města Přerova  za pozemek p.č. 234/4, 
pozemek p.č. 204/4, pozemek p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 
2167/7,  v majetku PSS Přerovská stavební a.s.,  vše v k.ú. Přerov 
– změna usnesení 

p. Košutek 

8.1.2 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 34 a 
pozemku p.č. 250/1 za pozemek p.č. 1027/1 vše v k.ú. Újezdec u 
Přerova. 

p. Košutek 

8.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 6030/2 v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

8.1.4 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové 
jednotky č. 293/101 v budově bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 
285, č.p. 293, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku  
p.č. 75/10 v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 5, 6/Kratochvílova 29) 

p. Košutek 

8.1.5 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovitých věci do 
majetku statutárního města Přerova -  spoluvlastnických podílů 
pozemků p.č. 7166/116, p.č. 7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93 a  
p.č. 7166/124 vše v  k.ú. Přerov 

p. Košutek 

8.1.6 Záměr statutárního města Přerova - 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 

8.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova části pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov  - změna usnesení 

p. Košutek 

8.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
-  části pozemku p.č. 12 v k.ú. Penčičky 

p. Košutek 

8.3.1 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 590/6 v k.ú. Předmostí. 

p. Košutek 

8.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova -  pozemku p.č. 671 v k.ú. Penčičky. 

p. Košutek 

8.3.3 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova -   pozemků p.č. 47/19, p.č. 47/26, p.č. 47/23, p.č. 47/30, 
p.č. 47/24, části p.č. st. 67 a části p.č. 33/2 vše  v k.ú. Vinary u 
Přerova 

p. Košutek 

8.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví  statutárního města Přerova  - 
prostoru v budově občanské vybavenosti  č.p. 520, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č.  4293/17 v k.ú. 
Přerov (Sokolská 26) 

p. Košutek 

8.5.2 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 1485, p.č. 
1483, p.č. 1481 v k.ú. Dluhonice. 

p. Košutek 

8.5.3 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 

8.5.4 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  
budova občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušná k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24, pozemek p.č.  24 
a  část pozemku p.č. 25 v k.ú. Přerov (Palackého 19)  

p. Košutek 
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8.5.5 Nájem a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města 
Přerova - dodatek č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti  

p. Košutek 

8.5.6 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
prostoru v budově k bydlení č.p. 1947, příslušné k části obce Přerov 
I-Město, která je součástí pozemku p.č. 929 v k.ú. Přerov 
(Kojetínská 36) 

p. Košutek 

8.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 184, stojící na 
pozemcích p.č. 203, p.č. 416, p.č. 198 v k.ú. Žeravice (bývalá MŠ 
Žeravice)  

p. Košutek 

8.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1042/2 v 
k.ú. Přerov v majetku P.I.K. – plast. s.r.o., Přerov  

p. Košutek 

8.7.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
na pozemku ve vlastnictví statutárního města Přerova – p.č. 58/1 v 
k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Košutek 

8.7.3 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži 
pozemků p.č. 662 a p.č. 663 oba v k.ú. Penčičky 

p. Košutek 

8.7.4 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene 
služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži 
pozemků p.č. 471 v k.ú. Penčice, p.č. 664 v k.ú. Penčičky a p.č. 914 
v k.ú. Čekyně – uzavření dodatku č. 1 – materiál na stůl 

p. Košutek 

8.7.5 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži 
pozemků p.č. 287/2 v k.ú. Lhotka u Přerova a p.č. 406 v k.ú. 
Čekyně materiál na stůl 

p. Košutek 

8.8.1 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
prostoru  v budově občanské vybavenosti č.p. 32, příslušné k části 
obce Přerov V-Dluhonice, která je součástí pozemku p.č. 235 v k.ú. 
Dluhonice (Kulturní dům v Dluhonicích) 

p. Košutek 

8.9.1 Úplatný převod movité věci do vlastnictví statutárního města Přerov 
– prodejního stánku  na pozemku p.č. 6868/83 ost. pl., dráha v k.ú. 
Přerov   

p. Košutek 

8.9.2 Úplatný převod movité věci do majetku statutárního města Přerov,  
žulové hrobky 

p. Košutek 

8.12.1 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních 
ekosystémů 2017 – úhrada nákladů na oplocení lesních porostů 

p. Košutek 

8.12.2 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie – kontejnerové stání 
Přerov, Svornosti 10 

p. Košutek 

8.12.3 Převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerov  
pozemku p.č. 2625/19 v k.ú. Přerov - dohoda o zrušení kupní 
smlouvy 

p. Košutek 

8.12.4 " PD Autobusová zastávka na ulici Palackého v Přerově "   p. Košutek 

8.12.5 Sjezd na pozemku par. č. 37 v k.ú. Přerov, ul. Palackého - 
projektová dokumentace 

p. Košutek 

8.12.6 Realizace stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Hrázi“ Ing. Měřínský 

8.12.7 Rekonstrukce chodníku ulice Pod Valy  - společný přechod pro pěší 
a cyklisty, přeložka sloupu VO a rozšíření chodníku u městských 
hradeb. 

p. Košutek 

8.13.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  Ing. Měřínský 

8.13.2 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  Ing. Měřínský 
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8.13.3 Odpis pohledávky z důvodu promlčení a její převod na mimoúčetní 
evidenci 

Ing. Měřínský 

8.13.4 Vrácení již zaplacené částky na poplatku z prodlení Ing. Měřínský 

9. Školské záležitosti  

9.1 Úprava platů ředitelů  Bc. Navrátil 

9.2 K.V. – žádost o poskytnutí daru Bc. Navrátil 

9.3 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem   

Bc. Navrátil 

9.4 Předfinancování výkonu regionálních funkcí Městské knihovny v 
Přerově  

Bc. Navrátil 

9.5 Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny v 
Přerově 

Bc. Navrátil 

9.6 Mateřská škola Přerov – Újezdec – uzavření nájemní smlouvy na 
dobu neurčitou   

Bc. Navrátil 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Akční plán rozvoje sociálních služeb na území města Přerova 2018 
- 2019 

Bc. Navrátil 

11. Různé  

11.1 Pověření Odboru řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, 
veřejných zakázek a dotací administrací veřejné zakázky malého 
rozsahu „Právní analýza zpracování osobních údajů statutárním 
městem Přerov, posouzení souladu současného stavu zpracování 
osobních údajů s GDPR a návrh opatření k zajištění souladu 
zpracování osobních údajů s GDPR“ 

Ing. Měřínský 

11.2 Pověření tajemníka k řešení škod do výše 20 tis. Kč způsobených 
statutárnímu městu Přerov zaměstnanci zařazenými do Magistrátu 
města Přerova 

primátor 

11.3 Parkoviště v ulici Kabelíkova - přijetí daru p. Košutek 

11.4 Dohoda o narovnání uzavřená v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

primátor 

11.5 Vnitřní předpis č……/2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 
17/2016 - Pravidla konání sňatečných obřadů ve správním obvodu 
matričního úřadu Přerov, ve znění Vnitřního předpisu č. 2/2017 

primátor 

11.6 Kronika města Přerova za rok 2015 primátor 

11.7 Podněty a připomínky z 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
– materiál na stůl 

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. Jiří Kohout, Pavel Košutek, Ing. Petr Měřínský, Bc. Tomáš Navrátil, Mgr. 

Helena Netopilová, Rudolf Neuls, Ing. Petr Vrána. 

 

 

 

C.  Omluveni:  Ing. arch. Horký 

     

 

 

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 81. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 23. listopadu 

2017 v 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 7 členů 

Rady města Přerova.  

 

Omluven:   Ing. arch. Horký.    

Přijdou později:  Mgr. Helena Netopilová a Ing. Petr Vrána. 

 

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: 8.5.4 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova -  budova občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušná k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 24, pozemek p.č.  24 a  část pozemku p.č. 25 v k.ú. Přerov 

(Palackého 19).  

 

 

Náměstek primátora Ing. Petr Měřínský:  

 navrhl stažení předlohy: 8.13.4 Vrácení již zaplacené částky na poplatku z prodlení. 

 

 

Hlasování o úpravě programu (stažení předloh 8.5.4 a 8.13.4):   

7 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Ing. Vrána), 1 omluven 

(Ing. arch. Horký). 

 

Hlasování o celém programu: 7 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Ing. Vrána), 1 omluven 

(Ing. arch. Horký). 

 

 

 

Ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze Rady města Přerova byl navržen náměstek primátora       

Bc. Tomáš Navrátil. Ten souhlasil s návrhem. 

Hlasování o ověřovateli: 7 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Ing. Vrána), 1 omluven 

(Ing. arch. Horký). 

 

 

 

3336/81/2/2017 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 81. schůze Rady města 

Přerova konané dne 23. listopadu 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 81. schůze Rady města Přerova konané dne 23. listopadu 2017, 

 

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

81. schůze Rady města Přerova. 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

3337/81/3/2017 Návrh na personální změnu 

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 odvolává s účinností k 30. 11. 2017 z funkce člena Komise pro 

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

Františka Porče. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 
 

 

Na jednání Rady města Přerova se dostavila v 13.05 hodin Mgr. Netopilová – je přítomno 8 radních. 

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3338/81/4/2017 Rozpočtové opatření č. 19 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3339/81/4/2017 Uzavření smlouvy o vkladovém účtu s bonifikací - J&T Banka, a. s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o vkladovém účtu s bonifikací mezi 

statutárním městem Přerov a J&T Bankou, a. s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ 

47115378, ve znění dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.12.2017 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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3340/81/4/2017 Obecně závazná vyhláška č..../2017, kterou se mění a doplňuje Obecně 

závazná vyhláška č. 4/2017,  o regulaci provozování hazardních her  

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2017, kterou se 

mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her dle 

přílohy důvodové zprávy. 

 

VARIANTA II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2017, kterou se 

mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her dle 

přílohy důvodové zprávy. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský:  

 doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3341/81/4/2017 Obecně závazná vyhláška č..../2017, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů  

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2017, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

VARIANTA II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č. .../2017, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský:  

 doporučil variantu I. usnesení. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Dal protinávrh: variantu II. usnesení. 

 

Hlasování o protinávrhu primátora (variantě II. usnesení):  

Pro:  Ing. Kohout, Mgr. Puchalský, p. Košutek. 

Proti:  Ing. Měřínský, Ing. Holan. 

Zdrželi se:  p. Neuls, Mgr. Netopilová, Bc. Navrátil. 

Nepřítomen: Ing. Vrána 
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Omluven: Ing. arch. Horký. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 7 pro, 1 proti (Mgr. Puchalský), 1 nepřítomen (Ing. Vrána),             

1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3342/81/4/2017 Útulek pro zvířata - změna majitele účtu  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dohody o postoupení 

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

sídlem Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov, IČ 27841090 a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem 

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.12.2017 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat vnitřní předpis č. .../17, kterým se ruší 

Vnitřní předpis č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu "Útulek pro zvířata" a související vnitřní 

předpisy, ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.12.2017 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

3343/81/4/2017 Mimořádná finanční dotace pro Český svaz včelařů, z.s., základní 

organizace Přerov I, na zařízení pro léčení včelstev, popř. zařízení na 

zpracování včelích produktů. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí 

dotace ve výši 15.000 Kč  nepřijala návrh usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova ve 

věci poskytnutí dotace subjektu Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I, se sídlem 

Bochoř, Náves 202/41, IČ:61986321, na zařízení pro léčení včelstev, popř. technických zařízení na 

zpracování včelích produktů. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Netopilová: 

 Dala protinávrh: RM podává návrh ZM schválit poskytnutí dotace. 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové: 

Pro:  Ing. Holan, p. Košutek, Ing. Měřínský, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout. 
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Hlasování o předloženém usnesení: 

Pro:  Mgr. Puchalský, p. Neuls. 

Proti:  Ing. Holan, Ing. Kohout. 

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

Nepřítomen:     Ing. Vrána 

Omluven:         Ing. arch. Horký. 

 

 

 

 

3344/81/4/2017 Mimořádná dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace - podpory de 

minimis ve výši 120.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory 

de minimis na rok 2018 mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Pekárna Racek, s.r.o., 

se sídlem gen. Štefánika 135/38, Přerov I-Město, 750 02  Přerov, IČ: 625 82 178 na pokrytí 

části mzdových nákladů prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice, a to za 

podmínky schválení rozpočtu na rok 2018, 

 

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

Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis na 

rok 2018 dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3345/81/4/2017 Mimořádná dotace - podpora de minimis  na doplňkovou činnost 

Kulturních a informačních služeb města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace - podpory de 

minimis ve výši 620.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory 

de minimis mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Kulturní a informační služby 

města Přerova, se sídlem nám. T. G. Masaryka 8, 750 00  Přerov, IČ: 45180512 na úhradu 

nákladů za spotřebované energie restauračního zařízení Městský dům, na opravy, údržbu a 

revize majetku užívaného v restauračním zařízení Městský dům, na odpisy nemovitého a 

movitého majetku restauračního zařízení Městský dům, na částečnou kompenzaci výpadku 

tržeb v rámci realizované investiční akce zřizovatele (výměna oken a zateplení Městského 

domu) a na úhradu části správní režie, 

 

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

závazného ukazatele: 
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PAR  ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 138 179,3 * - 620,0 137 559,3 

3392 141 Zájmová činnost v kultuře 0.0 +620,0 620,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 23 206,3 +620,0 23 826,3 

 

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

Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis dle 

bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3346/81/4/2017 Mimořádná finanční dotace pro Český svaz chovatelů, z. s., Okresní 

organizace Přerov na akci XIV. Výstava Moravy a Slezska 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 

Český svaz chovatelů, z. s., Okresní organizace Přerov, se sídlem Kojetínská 764/7, Přerov I - 

Město, 750 02, IČ:00448915, na akci XIV. Výstava Moravy a Slezska. 

 

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

Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

39,6* - 15,0 24,6 

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 50,0 + 15,0 65,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nepřijala návrh usnesení podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 

Pro:  Mgr. Netopilová, p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Holan. 

Zdrželi se: p. Neuls, Mgr. Puchalský, Ing. Kohout, Ing. Měřínský. 

Nepřítomen:     Ing. Vrána 

Omluven:         Ing. arch. Horký. 
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3347/81/4/2017 Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov 

a. s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě o 

poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08, uzavřené dne 05.05.2008 mezi statutárním městem 

Přerov jako předávajícím a společností Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov I-

Město, Blahoslavova 1499/7, jako příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.03.2009, 

dodatku č. 2 ze dne 27.04.2009, dodatku č. 3 ze dne 17.02.2010, dodatku č. 4 ze dne 

20.09.2012, dodatku č. 5 ze dne 17.12.2012, dodatku č. 6 ze dne 24.04.2013, dodatku č. 7 ze 

dne 07.01.2016 a dodatku č. 8 ze dne 24.11.2016, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

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. 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 29.12.2017 

 

VARIANTA  II.: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě o 

poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08, uzavřené dne 05.05.2008 mezi statutárním městem 

Přerov jako předávajícím a společností Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov I-

Město, Blahoslavova 1499/7, jako příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.03.2009, 

dodatku č. 2 ze dne 27.04.2009, dodatku č. 3 ze dne 17.02.2010, dodatku č. 4 ze dne 

20.09.2012, dodatku č. 5 ze dne 17.12.2012, dodatku č. 6 ze dne 24.04.2013, dodatku č. 7 ze 

dne 07.01.2016 a dodatku č. 8 ze dne 24.11.2016, ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, a 

to za podmínky finančního krytí. 

 

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. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský:  

 doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

5. NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA ROK 2018 

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

 

3348/81/5/2017 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města 

Přerova na rok 2018: 

 

          příjmy                                                 841 970 200 Kč 

          výdaje                                                 815 265 200 Kč 

          financování                                           26 705 000 Kč 

          (dle příloh č. 1 a 2) 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit střednědobý výhled rozpočtu do roku 

2020 uvedený v příloze č. 3, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou 

výdaje specifikované v příloze č. 4. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3349/81/6/2017 Opatření obecné povahy – změna územního opatření o stavební 

uzávěře. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vydává v souladu s ustanovením § 97 odst. 1, § 98 odst. 1 a § 99 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, přiměřeně s 

ustanovením § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, a § 171 a následujících zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, změnu územního opatření o stavební uzávěře, 

spočívající v úpravě bodu V. územního opatření o stavební uzávěře, které bylo vydáno formou 

opatření obecné povahy, dne 19.01.2015, pod č.j. MMPr/006721/2015, a které nabylo 

účinnosti 06.02.2015 (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení), 

 

2. pověřuje primátora Mgr. Vladimíra Puchalského a náměstka primátora Pavla Košutka k 

podpisu opatření obecné povahy. 

 

3. bere na vědomí zahájení řízení o výjimce z územního opatření o stavební uzávěře, které bylo 

vydáno formou opatření obecné povahy, dne 19.01.2015, pod č.j. MMPr/006721/2015, včetně 

změny uvedené v bodě 1., pro stavbu “Domov se zvláštním režimem“ (ve smyslu registrované 

sociální služby, dle ustanovení §50 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
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pozdějších předpisů), situovaný v objektu č.p. 1117 na pozemku parc. č. 2294/2 v katastrálním 

území Přerov a následně na pozemcích parc.č. 2294/2, 2294/6 a 2294/7 v katastrálním území 

Přerov, za předpokladu nabytí účinnosti opatření obecné povahy o změně územního opatření o 

stavební uzávěře, dle bodu 1. tohoto návrhu na usnesení (dle důvodové zprávy a příloh tohoto 

návrhu na usnesení). 

 

4. pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu a provedení všech úkonů 

spojených s povolováním výjimky z územního opatření o stavební uzávěře. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

 

Na jednání Rady města Přerova se dostavil v 13.35 hodin Ing. Petr Vrána – je přítomno 9 radních. 

 

 

3350/81/6/2017 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Hotel s restaurací, 

ul. Polní, Přerov“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zahájení řízení o výjimce z územního opatření o stavební uzávěře, které bylo 

vydáno formou opatření obecné povahy, dne 19.01.2015, pod č.j. MMPr/006721/2015, a které 

nabylo účinnosti 06.02.2015, pro stavbu “Hotel s restaurací, ul. Polní, Přerov“, situovanou na 

pozemku parc.č. 6590/9 v katastrálním území Přerov (dle důvodové zprávy a příloh tohoto 

návrhu na usnesení). 

 

2. pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu a provedení všech úkonů 

spojených s povolováním výjimky z územního opatření o stavební uzávěře. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3351/81/6/2017 Změna č. 2 Územního plánu města Přerova a Regulační plán 

Michalov-Žebračka - vydání 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí vyhodnocení stanovisek a 

připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 2 Územního plánu města Přerova podle přílohy č. 

1 tohoto návrhu na usnesení, 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat, v souladu s ust. § 6 odst. 5 a § 43 odst. 4 

z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,  

Změnu č. 2 Územního plánu města Přerova formou opatření obecné povahy, které je přílohou 

č. 2 tohoto návrhu na usnesení. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí vyhodnocení stanovisek a 

připomínek uplatněných k návrhu Regulačního plánu Michalov - Žebračka podle přílohy č. 3 

tohoto návrhu na usnesení, 

 

4.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat, v souladu s ust. § 6 odst. 5 a § 62 odst. 1 

z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

Regulační plán Michalov - Žebračka formou opatření obecné povahy, které je přílohou č. 4 

tohoto návrhu na usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Netopilová: 

 Požádala o odložení materiálu. Materiál je natolik obsáhlý a závažný, že si zaslouží, aby byl 

projednán na samostatné schůzi rady, za přítomnosti odborníků. 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové (odložit materiál): 

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

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

Omluven: Ing. arch. Horký. 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení:  
Pro: Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. Košutek, Ing. Měřínský, Mgr. Puchalský, p. Neuls. 

 

 

 

Na základě diskuse bylo doporučeno tento obsáhlý materiál představit zastupitelům v rámci 

samotného semináře. 

 

 

 

 

3352/81/6/2017 Změna č. 10 Územního plánu města Přerova - vydání 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí vyhodnocení stanovisek             

a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 10 Územního plánu města Přerova podle přílohy 

č. 1 tohoto návrhu na usnesení, 

 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat, v souladu s ust. § 6 odst. 5 a § 43 odst. 4 

z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

Změnu č. 10 Územního plánu města Přerova formou opatření obecné povahy, které je přílohou 

č. 2 tohoto návrhu na usnesení. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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3353/81/6/2017 Most přes Strhanec na ulici Riedlova 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb připravit projektovou dokumentaci na obnovu 

mostu v ulici Riedlova v rozšířené variantě dle důvodové zprávy. 

 

VARIANTA  II.: 

ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb připravit projektovou dokumentaci na obnovu 

mostu v ulici Riedlova v rozšířené variantě dle důvodové zprávy 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil variantu II. usnesení. 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

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

 

3354/81/7/2017 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/2833/2017 na 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 

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

12. etapa“ (dále také jen „Smlouva“), se zhotovitelem PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem 

Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov I – Město, IČ: 27769585, dle přílohy č. 3.  

Předmětem Dodatku č. 2 je změna rozsahu původního předmětu plnění (realizace víceprací) dle 

důvodové zprávy.  

 

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

Předmostí, 12. etapa“ 4 674 000,03 Kč bez DPH, snížená po započtení méně a víceprací na základě 

schválení uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy na hodnotu 4 664 015,17 Kč bez DPH, se zvyšuje o            

63 877,60 Kč bez DPH. Cena za plnění se Dodatkem č. 2 mění z ceny sjednané v Dodatku č. 1 

Smlouvy 4 664 015,17 Kč bez DPH na cenu 4 727 892,77 Kč bez DPH, tj. 5 720 750,25 Kč včetně 

DPH. 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 

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

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

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

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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3355/81/7/2017 Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení č. 3277/80/6/2017 z 80. schůze Rady města Přerova konané dne 2. listopadu 

2017 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Nové investiční akce pro realizaci v 

roce 2018 - tabulka 1 (upravená) důvodové zprávy 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Registr investičních akcí pro realizaci 

v roce 2018 - tabulka 2 (upravená) důvodové zprávy 

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

 Dal protinávrh: z tabulky 1 – Nové investiční akce nad 500 tis. Kč - vyjmout demolici 

objektu Kojetínská 1831 v částce 6 mil. Kč a tyto prostředky použít na opravy havarijních 

stavů na základních a mateřských školách. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Bc. Navrátila: 

Pro:  Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Bc. Navrátil, Ing. Vrána. 

Proti:  Ing. Měřínský. 

Zdrželi se: p. Neuls, Mgr. Puchalský, Ing. Holan, p. Košutek. 

Omluven: Ing. arch. Horký. 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 

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

p. Neuls. 

Zdrželi se: Ing. Holan, Bc. Navrátil. 

Omluven: Ing. arch. Horký. 

 

 

 

 

3356/81/7/2017 Revitalizace území v ulici Škodova v Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

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

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

krytí. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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3357/81/7/2017 Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. etapa (ul. Teličkova 1-

6) - Dohoda o náhradě škody 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dohody související se stavbou "Regenerace panelového sídliště Předmostí 

- 13. etapa" mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., zastoupené ing. Miroslavem 

Dundálkem, ředitelem společnosti, se sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, 

IČ 47674521 a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 34, Přerov, PSČ 

750 11 

 

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

bodu 1 návrhu na usnesení a k podpisu této dohody. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3358/81/7/2017 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2955/2017 na realizaci 

stavby s názvem „Revitalizace parku Fr. Rasche v Přerově" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

SML/2955/2017, uzavřené dne 3.8.2017, na realizaci stavby „Revitalizace parku Fr. Rasche v 

Přerově.“, se zhotovitelem Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,  IČ 60838744, ve znění dle 

přílohy č. 1. 

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

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

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

usn.2943/73/6/2017 ze dne 13. července 2017. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3359/81/7/2017 Projekt "Energetická koncepce Statutárního města Přerova" - žádost 

o dotaci 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o projektu "Energetická koncepce Statutárního města Přerova", dle 

důvodové zprávy, 
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2. ukládá Odboru řízení projektů a investic ve spolupráci s Odborem majetku a komunálních 

služeb připravit žádost o dotaci na projekt "Energetická koncepce Statutárního města Přerova" 

v rámci výzvy vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu z Programu EFEKT 2, dle 

důvodové zprávy, 

 

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

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3360/81/7/2017 Projekt "Zavedení systému hospodaření s energií v podobě 

energetického managementu" - žádost o dotaci 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o projektu "Zavedení systému hospodaření s energií v podobě 

energetického managementu", dle důvodové zprávy, 

 

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic ve spolupráci s Odborem majetku a komunálních 

služeb připravit žádost o dotaci na projekt "Zavedení systému hospodaření s energií v podobě 

energetického managementu" v rámci výzvy vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu z 

Programu EFEKT 2, dle důvodové zprávy, 

 

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

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3361/81/7/2017 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov – 

energetická opatření“ - schválení smluvního zastoupení zadavatele 

jinou osobou při provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje smluvní zastoupení zadavatele jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle § 43 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, pro 

zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Dům s pečovatelskou službou 

Trávník 1, Přerov – energetická opatření“, 

 



21 

 

2. pověřuje Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na základě 

vnitřního předpisu č. 4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu 

města Přerova, v platném znění, k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s 

uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím administrátorem 

společností S-Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ 25526171. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3362/81/7/2017 Veřejná zakázka „Celková oprava elektroinstalace společných prostor 

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

B. Němcové 15 v Přerově“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a 

schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise ustanovené zadavatelem pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Celková oprava 

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

Kratochvílova 14 a 22, B. Němcové 15 v Přerově“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona 

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

 

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

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

Kratochvílova 14 a 22, B. Němcové 15 v Přerově“, je účastník výběrového řízení ELEKTRO 

PLUS spol. s r.o., Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno, IČ 47917059, 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 ELEKTRO PLUS spol. s r.o., Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno, IČ 47917059, 

jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Celková oprava elektroinstalace 

společných prostor v bytových domech Kainarova 12, Škodova 33, Kratochvílova 14 a 22,  B. 

Němcové 15 v Přerově“. 

                

Cena za plnění bude činit 1.595.393,27 Kč bez DPH, tj. 1.834.702,26 Kč vč. DPH. 

 

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

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

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

podmínky. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, 

bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Ing. Petra Měřínského na základě jeho pověření 

usnesením Rady města Přerova, č. usn. 3215/79/6/2017, ze dne 12. října 2017. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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3363/81/7/2017 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

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

14 - KONEKTIVITA“ - schválení zadávacích podmínek, zahájení 

zadávacího řízení, pověření komise 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky 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 obsahu dle příloh č. 1 – 2. Veřejná zakázka 

bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 26 zákona, v 

podlimitním režimu podle části třetí zákona v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle 

§ 3 písm. a) a § 52 písm. a), postupem podle § 53 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení 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“, postupem dle ustanovení § 53 zákona, tj. 

schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 214 

zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů. 

 

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

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

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

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

Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících 

dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3364/81/7/2017 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

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

14“ - schválení zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení, 

pověření komise 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky 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 obsahu dle příloh č. 1 – 2. Veřejná zakázka bude zadána v 
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souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 26 zákona, v podlimitním režimu 

podle části třetí zákona v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 3 písm. a) a § 52 

písm. a), postupem podle § 53 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení 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“, postupem dle ustanovení § 53 zákona, tj. schvaluje 

odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 214 zákona, 

kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů, 

 

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

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

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

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

Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících 

dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3365/81/7/2017 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 - KONEKTIVITA" - schválení zadávacích 

podmínek, zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace 

a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 - KONEKTIVITA“ v obsahu 

dle příloh č. 1 – 2. Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

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

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

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

souvisejících částí zákona, 

 

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

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

KONEKTIVITA“, postupem dle ustanovení § 53 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o 

zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 214 zákona, kterým zadavatel 

vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů, 

 

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

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

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

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

dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3366/81/7/2017 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Za mlýnem 1“ - schválení zadávacích podmínek, zahájení 

zadávacího řízení, pověření komise 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1“ v obsahu dle 

příloh č. 1 – 2. Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 

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

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

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

částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce s 

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

postupem dle ustanovení § 53 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího 

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

neomezený počet dodavatelů. 

 

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

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

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

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

Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících 

dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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3367/81/7/2017 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Svisle 13 - KONEKTIVITA“ - schválení zadávacích 

podmínek, zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace 

a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13 - KONEKTIVITA“ v obsahu dle 

příloh č. 1 – 2. Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 

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

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

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

částí zákona, 

 

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

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

postupem dle ustanovení § 53 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího 

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

neomezený počet dodavatelů, 

 

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

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

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

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

Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících 

dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3368/81/7/2017 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Svisle 13“ - schválení zadávacích podmínek, zahájení 

zadávacího řízení, pověření komise 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“ v obsahu dle příloh 

č. 1 – 2. Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o 

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

s § 26 zákona, v podlimitním režimu podle části třetí zákona v rámci zjednodušeného 
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podlimitního řízení podle § 3 písm. a) a § 52 písm. a), postupem podle § 53 a souvisejících 

částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce s 

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

dle ustanovení § 53 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k 

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

neomezený počet dodavatelů, 

 

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

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

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

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

Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících 

dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3369/81/7/2017 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 

informaci o dalším postupu zajištění projektové přípravy investiční akci Vybudování oddílné 

kanalizace a ČOV v místní části Přerova VII Čekyně a oddílné kanalizace v místní části Přerova XII 

Penčice včetně propojení na ČOV, včetně vydání příslušných rozhodnutí. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

3370/81/7/2017 Veřejná zakázka „Modernizace agendových informačních systémů 

Magistrátu 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 v 

zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 

„Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu města Přerova“, v obsahu dle 

příloh, které vyplývají z provedení úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
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zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a z doporučení a závěrů smluvního zastoupení 

zadavatele pověřeného k provádění těchto úkonů podle § 43 zákona. 

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky „Modernizace agendových 

informačních systémů Magistrátu města Přerova“ – část 1. je účastník výběrového řízení 

GORDIC spol. s r.o., Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje 

stanovené zadávací podmínky, 

 

3 rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky „Modernizace agendových 

informačních systémů Magistrátu města Přerova“ – část 2. je účastník výběrového řízení 

GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, Bílé předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 

15049248, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně 

nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

4 schvaluje uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 

společností GORDIC spol. s r.o., Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783, jako 

zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Modernizace agendových informačních systémů 

Magistrátu města Přerova“ – část 1, 

 

5 schvaluje uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 

společností GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, Bílé předměstí, 530 03 Pardubice,         

IČ 15049248, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Modernizace agendových 

informačních systémů Magistrátu města Přerova“ – část 2. 

 

Cena za plnění pro část 1 bude činit 7.108.080,- Kč bez DPH. 

 

Cena za plnění pro část 2 bude činit 2.445.280,- Kč bez DPH.       

 

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

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 77. Rady města Přerova konané 

dne 21. září 2017 (č. usn. 3164/77/6/2017), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 
 

 

Přestávka 14:25 – 14:35 hodin. 

 

 

 

8. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

3371/81/8/2017 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí –  

pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1 a části p.č. 2155/1 vše v k.ú. Přerov v 

majetku statutárního města Přerova  za pozemek p.č. 234/4, pozemek 

p.č. 204/4, pozemek p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7,  v majetku 

PSS Přerovská stavební a.s.,  vše v k.ú. Přerov – změna usnesení 

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 schvaluje změnu usnesení č. 2959/73/7/2017 bod č. 1. Rady města 

Přerova ze dne 13.7.2017 a to tak, že usnesení: 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu pozemků p.č. 

207/1 ostatní plocha  o výměře 371 m2, p.č. 208/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282 m2 a části 

p.č. 2155/1 ostatní plocha o výměře 244 m2 vše v k.ú. Přerov  v majetku statutárního města Přerova za  

pozemek p.č. 4969/5 ostatní plocha o výměře 24 m2 a část pozemku  p.č. 2167/7 ostatní plocha o 

výměře 417 m2 vše v k.ú. Přerov, v majetku společnosti PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Přerov, 

Skopalova 2681/7, IČ: 27769585  

 

Se mění  na usnesení 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu pozemků p.č. 

207/1 ostatní plocha  o výměře 371 m2, p.č. 208/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282 m2 a části 

p.č. 2155/1 ostatní plocha o výměře 244 m2 vše v k.ú. Přerov  v majetku statutárního města Přerova za 

pozemek p.č. 234/4 ostatní plocha o výměře 125 m2, p.č. 204/4 ostatní plocha o výměře 18 m2, p.č. 

4969/5 ostatní plocha o výměře 24 m2 a část pozemku  p.č. 2167/7 ostatní plocha o výměře 418 m2 vše 

v k.ú. Přerov, v majetku společnosti PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Přerov, Skopalova 2681/7, 

IČ: 27769585. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3372/81/8/2017 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 34 a pozemku p.č. 

250/1 za pozemek p.č. 1027/1 vše v k.ú. Újezdec u Přerova 

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

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje neschvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu 

pozemku p.č. 1027/1 orná půda, o výměře 3814 m2  v k.ú. Újezdec u Přerova v SJM   S.J.   a   S.A.  za 

část pozemku p.č. 34 zahrada označené dle geometrického plánu č. 604-178/2014 jako pozemek p.č. 

34/3 zahrada o výměře  1 193 m2   a   p.č. 250/1 zahrada  o výměře 776 m2  oba v k.ú. Újezdec u 

Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova. 
 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Dal protinávrh: neschválit záměr 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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3373/81/8/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 6030/2 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 – úplatný převod části 

pozemku p.č. 6030/2 ostatní plocha o výměře cca 500 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3374/81/8/2017 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové 

jednotky č. 293/101 v budově bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, 

č.p. 293, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku  p.č. 75/10 

v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 5, 6/Kratochvílova 29) 

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 

nebytové jednotky č. 293/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, 

č.p. 293, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 75/10 zastavěná plocha a nádvoří v 

k.ú. Přerov (Kainarova 4, 5, 6/Kratochvílova 29) o celkové výměře 394,30 m2  včetně 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, 

příslušného k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 75/10 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 

Přerov a na pozemku p.č. 75/10 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 z 

vlastnictví statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení na prodej jednotky za podmínek 

uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce 

Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský a hranický deník a na internetových stránkách 

statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3375/81/8/2017 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovitých věci do 

majetku statutárního města Přerova - spoluvlastnických podílů 

pozemků p.č. 7166/116, p.č. 7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93 a  p.č. 

7166/124 vše v  k.ú. Přerov 

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 rozhodnout o záměru 

statutárního města Přerova  úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov -  spoluvlastnických podílů o velikosti id. ¾ pozemku p.č. 7166/116 orná půda o 

výměře 755 m2 ,  id. ¾ pozemku  p.č. 7166/136 orná půda o výměře 596 m2, id. ½ pozemku  

p.č. 7166/48 orná půda o výměře 359 m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/93 orná půda o výměře 

1036 m2, a  id. 1/8  pozemku p.č.  7166/124 orná půda o výměře 131 m2 vše v  k.ú. Přerov. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodnout o záměru 

statutárního města Přerov směně nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov - 

pozemku p.č. 6226/26 orná půda, o výměře 3848 m2, p.č. 6226/25 orná půda, o výměře 4187 

m2 v  Přerov a pozemku p.č. 281/1 trvalý travní porost, o výměře 27497 m2 v k.ú. Lýsky za 

nemovité věci ve vlastnictví IGIVEX s.r.o. - spoluvlastnické podíly o velikosti id. ¾ pozemku 

p.č. 7166/116 orná půda o výměře 755 m2 , id. ¾ pozemku  p.č. 7166/136 orná půda o výměře 

596 m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/48 orná půda o výměře 359 m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/93 

orná půda o výměře 1036 m2, a  id. 1/8  pozemku p.č.  7166/124 orná půda o výměře 131 m2 

vše v  k.ú. Přerov. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, neschválit záměr statutárního města Přerov – 

směnu nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 6226/26 orná 

půda, o výměře 3848 m2, p.č. 6226/25 orná půda, o výměře 4187 m2 v  Přerov a pozemku p.č. 

281/1 trvalý travní porost, o výměře 27497 m2 v k.ú. Lýsky za nemovité věci ve vlastnictví 

IGIVEX s.r.o. - spoluvlastnické podíly o velikosti id. ¾ pozemku p.č. 7166/116 orná půda o 

výměře 755 m2,  id. ¾ pozemku  p.č. 7166/136 orná půda o výměře 596 m2, id. ½ pozemku  

p.č. 7166/48 orná půda o výměře 359 m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/93 orná půda o výměře 

1036 m2, a  id. 1/8  pozemku p.č.  7166/124 orná půda o výměře 131 m2 vše v  k.ú. Přerov. 

 

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

úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov –  spoluvlastnických 

podílů o velikosti id. ¾ pozemku p.č. 7166/116 orná půda o výměře 755 m2 ,  id. ¾ pozemku  

p.č. 7166/136 orná půda o výměře 596 m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/48 orná půda o výměře 

359 m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/93 orná půda o výměře 1036 m2, a  id. 1/8  pozemku p.č.  

7166/124 orná půda, o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 
Nové znění usnesení (varianta II.), kterou předložil navrhovatel pan Košutkem na jednání rady: 

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

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov –  spoluvlastnických podílů o velikosti id. ¾ 

pozemku p.č. 7166/116 orná půda o výměře 755 m2,  id. ¾ pozemku  p.č. 7166/136 orná půda o 

výměře 596 m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/48 orná půda o výměře 359 m2, id. ½ pozemku  p.č. 

7166/93 orná půda o výměře 1036 m2, a  id. 1/8  pozemku p.č.  7166/124 orná půda, o výměře 131 m2 
v k.ú. Přerov za cenu v čase a místě obvyklou. 
 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 předložil novou variantu II. (viz usnesení). Tu doporučil ke schválení. 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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3376/81/8/2017 Záměr statutárního města Přerova - 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. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – směna 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). 

 

2. schvaluje uzavření dohody o vzájemném vyrovnání mezi statutárním městem Přerov jako 

žalovaným a RNDr. H.A., M.H., Mgr. P.H., RNDr. P.K. a  Ing. P.L. jako žalobci ve znění dle 

přílohy č. 1. 

Dohoda bude uzavřena za podmínky schválení uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem bude 

směna pozemků v rozsahu dle bodu 1 tohoto návrhu usnesení. 

 

 

VARIANTA II.: 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – směna 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). 

 

2. neschvaluje uzavření dohody o vzájemném vyrovnání mezi statutárním městem Přerov jako 

žalovaným a RNDr. RNDr. H.A., M.H., Mgr. P.H., RNDr. P.K. a  Ing. P.L. jako žalobci ve 

znění dle přílohy č. 1. 

Dohoda bude uzavřena za podmínky schválení uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem bude 

směna pozemků v rozsahu dle bodu 1 tohoto návrhu usnesení. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3377/81/8/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova 

části pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov  - změna usnesení 

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 změnu usnesení Rady města Přerova č. 2963/73/7/2017 ze dne 13.7.2017 a to tak, 

že  usnesení ve znění: 

 

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

nemovité věci  z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 205 ost. plocha, 

geometrickým plánem č. 6317-246/2016 onačené jako pozemek p.č. 205/2, zast. plocha  o výměře 7m2  

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

Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 10.500 ,- Kč, tj, 1.500 ,- Kč/m2,  která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH ke dni  uskutečnění zdanitelného plnění  a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1. Kupující 

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

vyhotovením  geometrického plánu  a znaleckého posudku 

 

Se mění na usnesení 

 

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

nemovité věci  z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 205 ost. plocha, 

geometrickým plánem č. 6317-246/2016 onačené jako pozemek p.č. 205/2, zast. plocha  o výměře 7m2  

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

Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 10.500 ,- Kč, tj, 1.500 ,- Kč/m2. Převod pozemku je ve smyslu 

ustanovení §56 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

osvobozen od DPH  a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1. Kupující uhradí správní poplatek za 

vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradil náklady spojené s vyhotovením  geometrického 

plánu a znaleckého posudku. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu usnesení Zastupitelstva města 

Přerova č. 862/30/3/2017 ze dne 21.8.2017 a to tak, že  usnesení  ve znění: 

 

Zastupitelstvu města Přerova po projednání  schvaluje úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 205 ost. plocha, geometrickým plánem č. 6317-

246/2016 onačené jako pozemek p.č. 205/2, zast. plocha  o výměře 7m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví  ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-

Podmokly, IČ 24729035 za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 

10.500,- Kč, tj, 1.500,- Kč/m2,  která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH ke dni  uskutečnění 

zdanitelného plnění  a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1. Kupující uhradí správní poplatek za 

vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradil náklady spojené s vyhotovením  geometrického 

plánu a znaleckého posudku 

 

Se mění na  usnesení 

 

Zastupitelstvu města Přerova po projednání  schvaluje úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 205 ost. plocha, geometrickým plánem č. 6317-

246/2016 onačené jako pozemek p.č. 205/2, zast. plocha  o výměře 7m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví  ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-

Podmokly, IČ 24729035 za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 

10.500 ,- Kč, tj, 1.500 ,- Kč/m2. Převod pozemku je ve smyslu ustanovení §56 zák. č. 235/2004 Sb. o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů osvobozen od DPH  a uzavření kupní smlouvy 

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

uhradil náklady spojené s vyhotovením  geometrického plánu  a znaleckého posudku 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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3378/81/8/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  

části pozemku p.č. 12 v k.ú. Penčičky 

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  úplatný 

převod části pozemku p.č. 12 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 320-91/2017 označené jako 

díl „a“  o výměře 41 m2 v k.ú. Penčičky z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění 

manželů R.H.  a  Z.H.  za kupní cenu  12.300,- Kč, tj. 300,- Kč/m2 (cena v místě a čase obvyklá) a 

uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3379/81/8/2017 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

- pozemku p.č. 590/6 v k.ú. Předmostí 

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 úplatný 

převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č. 590/6 ostatní plocha, o 

výměře 48 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví Ing. V.B.  za cenu v čase a místě obvyklou 15 890,- Kč, 

ve znění přílohy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3380/81/8/2017 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova -  pozemku p.č. 671 v k.ú. Penčičky 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

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

pozdějších předpisů k pozemku p.č. 671 vodní plocha, koryto vodního toku  přirozené nebo 

upravené, o výměře 1232 m2 v k.ú. Penčičky, ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábř.  390/42, Nové Město, Praha 2 jako osobě povinné z předkupního 

práva. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova -  části pozemku  p.č. 671  vodní plocha,  koryto vodního 
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toku  přirozené nebo upravené, označené geometrickým plánem č. 319-62/2017 jako p.č. 

671/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 64 m2 v k.ú. Penčičky, z vlastnictví  ČR – 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.  390/42, Nové Město, 

Praha 2. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3381/81/8/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova -   pozemků p.č. 47/19, p.č. 47/26, p.č. 47/23, p.č. 47/30, p.č. 

47/24, části p.č. st. 67 a části p.č. 33/2 vše  v k.ú. Vinary u Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 47/19 

ostatní plocha o výměře 111 m2 v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví paní R.M. do majetku 

statutárního města Přerova za kupní cenu 88.800, - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi paní R.M., jako budoucím prodávajícím 

a statutárním městem Přerov, jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. Kupní 

smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy budoucí prodávající prokáže budoucímu 

kupujícímu, že předmět převodu není zatížen žádným věcným břemenem, nejpozději však do 

5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 47/26  

ostatní plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví pana L.M. do majetku 

statutárního města Přerova za kupní cenu 48.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi panem L.M. jako budoucím prodávajícím 

a statutárním městem Přerov, jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 2. Kupní 

smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy budoucí prodávající prokáže budoucímu 

kupujícímu, že předmět převodu není zatížen žádným věcným břemenem, nejpozději však do 

5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 47/23 

ostatní plocha o výměře 60 m2 a pozemku p.č. 47/30 ostatní plocha o výměře 61 m2 oba v k.ú. 

Vinary u Přerova ze společného jmění manželů Ing. Z. a  E.D. do majetku statutárního města 

Přerova za kupní cenu 96.800, - cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy mezi 

manželi Ing. Z.  a E.D., jako prodávajícími a statutárním městem Přerov, jako kupujícím ve 

znění dle přílohy č. 3. 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 47/24  

ostatní plocha o výměře 48  m2 v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví pana Ing. K.B. do 

majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 38.400,- Kč cena v místě a čase obvyklá a 

uzavření kupní smlouvy mezi panem Ing. K.B.,  jako prodávajícím a statutárním městem 

Přerov, jako kupujícím ve znění dle přílohy č. 4. 
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5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. st. 

67 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 23 m2 a části pozemku p.č. 33/2 ostatní plocha o 

výměře cca 20 m2 oba v k.ú. Vinary u Přerova ze společného jmění manželů O.  a  D.R.  za 

kupní cenu  800,- Kč/m2 cena v místě a čase obvyklá.  

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi manželi O.  a D.R., jako budoucími 

prodávajícími a statutárním městem Přerov, jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 

5. Kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení geometrického plánu na 

oddělení převáděných částí pozemků potvrzeného katastrálním úřadem budoucímu 

kupujícímu, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3382/81/8/2017 Nájem nemovité věci ve vlastnictví  statutárního města Přerova  - 

prostoru v budově občanské vybavenosti  č.p. 520, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č.  4293/17 v k.ú. 

Přerov (Sokolská 26) 

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. 4 k nájemní smlouvě ze dne 12.10.2009, ve znění dodatků č. 1 

až č. 3,   uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a spolkem Rodinné 

centrum Sluníčko v Přerově z.s., se sídlem Přerov I-Město, Sokolská 520/26, IČ 66743516, na 

prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 520, příslušné k části obce Přerov I-Město, která 

je součástí pozemku  p.č. 4293/17 v k.ú. Přerov (Sokolská 26) o celkové výměře 477,24 m2, ve 

znění dle přílohy č. 1.  

 

Dodatek č. 4 bude upravovat: 

1. předmět nájmu. Z původního předmětu nájmu – prostor situovaných v přízemí o výměře  217,93 m2 

a v 1. patře o výměře 259,31 m2 se vyjme prostor situovaný v 1. patře o výměře 259,31 m2. 

2. výši nájemného. Původní výše nájemného – 3.600,-Kč/rok (bez DPH) se upraví na novou výši 

nájemného 1.800,-Kč/rok (bez DPH). 

3. náklady na spotřebované energie. Náklady na spotřebované energie budou upraveny o vyjmuté 

prostory v 1. patře. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.11.2017 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 520, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku  p.č. 4293/17 v k.ú. Přerov 

(Sokolská 26) o výměře 259,31 m2 situovaný v 1. patře mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a spolkem VLAŠTOVKY z.s., se sídlem Kelč, Komárovice 9, IČ 01559257, 

jako nájemcem, ve znění dle přílohy č. 2. Výše nájemného bude činit 1.800,-Kč/rok (bez 

DPH). Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 2 měsíce.  Účelem nájmu 

bude využití prostoru pro potřeby spolku se zaměřením na děti v náhradní rodinné péči, 

doprovází pěstounské rodiny, poskytuje poradenství, konzultace, vzdělávání, prevenci a další 

služby určené rodině. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 
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Termín: 30.11.2017 

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

1. a 2 návrhů na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3383/81/8/2017 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 1485, p.č. 1483, p.č. 1481 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 pachtovní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem, jako 

propachtovatelem a Ing. D.J., jako pachtýřem na  pozemky  p.č. 1481 orná půda o výměře  976 

m2, p.č. 1483 orná půda o výměře 1006 m2, p.č. 1485 orná půda o výměře 7517 m2 vše v k.ú. 

Dluhonice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  1 měsíc, za celkovou roční úhradu 2 912,-

Kč,  ve znění přílohy. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právnímu jednání  dle  bodu 1. návrhu usnesení 

včetně jeho podpisu 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3384/81/8/2017 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: 

 

1. 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. 

1. Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu do 30.6.2018. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Nové znění usnesení, které předložil variantně navrhovatel p. Košutek na jednání rady. Schválená byla 

varianta II.: 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. 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. 

1. Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu do 30.6.2018. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

3. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem 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. 

 

 

VARIANTA  II.: 

1. neschvaluje 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. 1. Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu do 30.6.2018. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem 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. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 předložil nový materiál se dvěma variantami. Variantu II. doporučil ke schválení. 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 
8.5.4 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  budova občanské 

vybavenosti č.p. 1380, příslušná k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 24, pozemek p.č.  24 a  část pozemku p.č. 25 v k.ú. Přerov (Palackého 

19)  

 

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

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

8.6.2005, ve znění dodatků č.1 ze dne 18.6.2009, č. 2 ze dne 14.7.2009 a č. 3 ze dne 

19.12.2013, na budovu občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 24,  na pozemek p.č. 24 zast. pl. a nádvoří o výměře 

1.567 m2 a  na část pozemku p.č. 25 ost. pl., sportoviště o výměře 377 m2 v k.ú. Přerov 

(Palackého 19)  uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 



38 

 

společností DELTA Morava, s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Palackého 1380/19, IČ 

60734540, jako nájemcem, ke dni 30.11.2017, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na budovu občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušnou k 

části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24,  na pozemek p.č. 24 zast. pl. a 

nádvoří o výměře 1.567 m2 a  na část pozemku p.č. 25 ost. pl., sportoviště o výměře 377 m2 v 

k.ú. Přerov (Palackého 19) mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 

společností Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov s.r.o., se 

sídlem Přerov I-Město, Palackého 1380/19, IČ 25382098, jako nájemcem, ve znění dle 

přílohy č. 2. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, do 31.8.2019. Účelem nájmu bude využití 

nemovitostí k provozování Soukromé střední školy živnostenské a Vyšší odborné školy 

živnostenské. Výše nájemného za prostory bude činit 80.564,- Kč/rok (bez DPH), za část 

pozemku p.č. 25 ost.pl., sportoviště a rekreační plocha bude činit 188,50,-Kč/rok (bez DPH), 

pozemek p.č. 24 zast.pl. a nádvoří bude užíván bezplatně. Součástí smlouvy bude ujednání o 

výši podpory malého rozsahu (de minimis). 

 

3.  souhlasí s přenecháním části prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24 (Palackého 19) o výměře 846 m2 

a přilehlé chodby ve 3. NP do podnájmu pro společnost ART ECON – Střední škola s.r.o., se 

sídlem Prostějov, Husovo nám. 2061/91, IČ 25500783, když nájemcem je společnost 

Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov s.r.o., se sídlem Přerov 

I-Město, Palackého 1380/19, IČ 25382098. Účelem podnájmu bude využití prostor pro 

provozování odloučeného pracoviště v rámci studijního oboru uměleckého směru Grafický 

design. 

 

Souhlas s podnájmem bude součástí ujednání nájemní smlouvy uvedené v návrhu na usnesení 

v bodu 2. 

 

4.  souhlasí s přenecháním části prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24 (Palackého 19) o výměře 54,12 

m2 v 1.NP do podnájmu pro společnost DELTA Morava, s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, 

Palackého 1380/19, IČ 607345403, když nájemcem je společnost Gymnázium Palackého a 

Střední odborná škola živnostenská Přerov s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Palackého 

1380/19, IČ 25382098. Účelem podnájmu bude využití prostor ke kancelářským účelům v 

souvislosti s umístěním sídla podnájemce v budově.  

 

Souhlas s podnájmem bude součástí ujednání nájemní smlouvy uvedené v návrhu na usnesení 

v bodu 2. 

 

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

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

 

Stažení předlohy bylo oznámeno navrhovatelem v úvodu jednání rady. 

 

 

3385/81/8/2017 Nájem a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova - 

dodatek č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti  

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. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti uzavřené dne 22.6.2017 mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, 

Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 (jako pronajímatelem a budoucím povinným) a statutárním 

městem Přerov (jako nájemcem a budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 1. 

Dodatkem se rozšiřuje předmět nájmu a rozsah zatížených pozemků o pozemek p.č. 503/1 v 

k.ú. Penčice. V ostatním se ujednání smlouvy nemění 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3386/81/8/2017 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 

prostoru v budově k bydlení č.p. 1947, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 929 v k.ú. Přerov (Kojetínská 

36) 

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 v budově  k bydlení č.p.1947, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 929 v k.ú. Přerov (Kojetínská 36) 

situovaný v 1. NP o výměře 39,06 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 

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

května 1925/82, IČ 45180270, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na 

dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 100,-Kč/rok (bez 

DPH). Účelem nájmu bude využití prostoru pro zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a 

mládež - Romské komunitní centrum Lačo jilo. 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: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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3387/81/8/2017 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  

prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 184, stojící na pozemcích 

p.č. 203, p.č. 416, p.č. 198 v k.ú. Žeravice (bývalá MŠ Žeravice)  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání výpovědi ze smlouvy o výpůjčce ze dne 18.3.2009 na prostor v budově 

občanské vybavenosti č.p. 184, stojící na pozemcích p.č. 203, p.č. 416, p.č. 198 v k.ú. 

Žeravice (bývalá MŠ Žeravice) o celkové výměře 65,91 m2 uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov, jako půjčitelem a panem J.V., jako vypůjčitelem. Výpovědní doba činí 1 měsíc a 

počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 2 proti (Ing. Měřínský, Bc. Navrátil), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3388/81/8/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1042/2 v k.ú. 

Přerov v majetku P.I.K. – plast. s.r.o., Přerov  

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

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení  a s tím 

spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti povinného strpět  a umožnit oprávněnému a 

jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem 

zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění podzemního 

kabelového vedení veřejného osvětlení k tíži pozemku p.č. 1042/2 v k.ú. Přerov v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 6390-78014/2016, a to ve prospěch Statutárního města Přerova, se 

sídlem Bratrská 34, 750 02 Přerov  IČ 00301825. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi P.I.K.- plast s.r.o., se 

sídlem Denisova 2916/9, 750 02 Přerov, IČ 62361431, jako povinným z věcného břemene – 

služebnosti a Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 34, 750 02 Přerov IČ 00301825, jako 

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

organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha – Nusle, IČ 65993390, jako investorem. Smlouva 

bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.050,- Kč. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

 

2. pověřuje Ing. Miloslava Dohnala, vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb  

Magistrátu města Přerova na základě čl. VIII odst. 1, bodů 1.3., 1.4., a 1.5. vnitřního předpisu 

č. 12/2017 vydaného Radou města Přerova, kterým mu svěřila v souladu s ust. § 102 odst. 3 
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zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů  pravomoc rozhodovat o uzavírání 

a ukončování právních jednání, která jsou obsažena v tomto právním jednání, k uzavření 

právního jednání dle bodu 1. návrhu  usnesení  k podpisu  návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Doporučil vyškrtnout bod 2. usnesení. 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

3389/81/8/2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Přerova – p.č. 58/1 v k.ú. 

Kozlovice u 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. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, kterou 

dne 30.1.2017 uzavřely statutární město Přerov jako budoucí povinný ze služebnosti a 

společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 8, Děčín IV-Podmokly, 405 

02 Děčín, zastoupená na základě plné moci evidenční číslo PM/II – 008/2016 ze dne 

10.2.2016 společností ENPRO Energo s.r.o., IČ 28628250, se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 

Valašské Meziříčí, zastoupenou na základě pověření ze dne 11.2.2016 projektantkou 

společnosti ENPRO Energo s.r.o. Petrou Skříčkovou,  jako budoucí oprávněný ze služebnosti 

k pozemku p.č. 58/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova, ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem č. 1 se 

nahrazuje čl. I odst. 2 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti textem: 

 

„Budoucí oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že je investorem stavby Přerov, Záhumení 26, R.U. - 

NNv, v jejímž rámci bude na budoucím služebném pozemku umístěn nový jednoduchý betonový sloup 

nadzemního vedení NN (dále jako „předmětná stavba“). Předmětná stavba je zobrazena v situaci 

stavby č. 16-111830-002, která je přílohou této smlouvy.“ 

Dodatkem č. 1 se dále nahrazuje čl. III odst. 1 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

textem: 

 

„Předmětem smlouvy je oboustranný závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu smlouvu o zřízení 

služebnosti, jejímž předmětem bude zřízení služebnosti spočívající v právu budoucího oprávněného ze 

služebnosti zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku betonový sloup nadzemního vedení 

NN a v povinnosti budoucího povinného ze služebnosti strpět a umožnit budoucímu oprávněnému ze 

služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na budoucí služebný pozemek za 

účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění betonového sloupu 

nadzemního vedení NN, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.“ 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 15.12.2017 
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3390/81/8/2017 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 662 a 

p.č. 663 oba v k.ú. Penčičky 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nájem části pozemku p.č. 662 vodní plocha o výměře cca 61 m2 a  části pozemku 

p.č. 663 vodní plocha o výměře cca 11 m2 oba v k.ú. Penčičky statutárním městem Přerov za 

účelem umístění stavby „Oprava mostu přes potok Olešnice ul. U potoka ev.č. PŘ/PEN M1 v 

Přerově-Penčicích", zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z 

věcného břemene – služebnosti umístění této stavby a s tím spojeného omezení povinného, 

spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 

vstup a vjezd na zatížené nemovitosti, za účelem provádění údržby a oprav uvedené stavby, 

včetně případné rekonstrukce a odstranění této stavby k tíži pozemků p.č. 662 a p.č. 663 oba v 

k.ú. Penčičky v majetku Povodí Moravy s.p. , se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ: 

70890013 a to ve prospěch statutárního města Přerova a uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu „Oprava mostu 

přes potok Olešnice ul. U potoka, ev. č. PŘ/PEN M1 v Přerově-Penčicích“ mezi Povodím 

Moravy s.p., se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ: 70890013, jako pronajímatelem či 

budoucím povinným a statutárním městem Přerov, jako nájemcem či budoucím oprávněným 

ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3391/81/8/2017 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 471 v 

k.ú. Penčice, p.č. 664 v k.ú. Penčičky a p.č. 914 v k.ú. Čekyně – 

uzavření dodatku č. 1 

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. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a smlouvě o právu provést stavbu mezi Povodím Moravy s.p., se sídlem Brno, 

Dřevařská 932/11, IČ: 70890013, jako pronajímatelem či budoucím povinným a statutárním 

městem Přerov, jako nájemcem či budoucím oprávněným ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3392/81/8/2017 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 287/2 v 

k.ú. Lhotka u Přerova a p.č. 406 v k.ú. Čekyně  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nájem částí pozemku p.č. 287/2 vodní plocha o výměře cca 6 m2 v k.ú. Lhotka u 

Přerova a části pozemku p.č. 406 vodní plocha o výměře cca 322 m2 v k.ú. Čekyně statutárním 

městem Přerov za účelem umístění stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“, zřízení 

věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – 

služebnosti zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  

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

na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 

rekonstrukce a odstranění této kanalizace k tíži pozemku p.č. 287/2 v k.ú.  Lhotka u Přerova a 

pozemku p.č. 406 v k.ú. Čekyně v majetku ČR - Povodí Moravy s.p. , se sídlem Brno, 

Dřevařská 932/11, IČ: 70890013 a to ve prospěch statutárního města Přerova a uzavření 

Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o právu 

provést stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ mezi Povodím Moravy s.p., se sídlem 

Brno, Dřevařská 932/11, IČ: 70890013, jako pronajímatelem či budoucím povinným a 

statutárním městem Přerov, jako nájemcem či budoucím oprávněným ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 
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Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3393/81/8/2017 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

prostoru  v budově občanské vybavenosti č.p. 32, příslušné k části obce 

Přerov V-Dluhonice, která je součástí pozemku p.č. 235 v k.ú. 

Dluhonice (Kulturní dům v Dluhonicích) 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. souhlasí s přenecháním části prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 32, příslušné k části 

obce Přerov V-Dluhonice, která je součástí pozemku p.č. 235 v k.ú. Dluhonice o výměře  18 

m2 situované v 1. PP (Kulturní dům v Dluhonicích) do podnájmu pro Bronislava Záboje, 

místem podnikání Přerov V-Dluhonice, Náves 31/36, IČ 62343050, když nájemcem prostoru 

je spolek Společnost pro kulturní dům v Dluhonicích, se sídlem Přerov V-Dluhonice, Náves 

32/38, IČ 42866707. Účelem podnájmu bude využití prostoru jako sklad. 

 

2. souhlasí s přenecháním části prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 32, příslušné k části 

obce Přerov V-Dluhonice, která je součástí pozemku p.č. 235 v k.ú. Dluhonice o výměře  

166,6 m2 situované v 1.NP a v 1.PP (Kulturní dům v Dluhonicích) do podnájmu pro Simonu 

Bouchalovou, místem podnikání Přerov V-Dluhonice,  K Nadjezdu 87/1, IČ 73321583, když 

nájemcem prostoru je spolek Společnost pro kulturní dům v Dluhonicích, se sídlem Přerov V-

Dluhonice, Náves 32/38, IČ 42866707. Účelem podnájmu bude využití prostoru pro 

provozování hostinské činnosti a prodej lihovin. 

 

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

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

 

 

 

VARIANTA II.: 

1. nesouhlasí s přenecháním části prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 32, příslušné k 

části obce Přerov V-Dluhonice, která je součástí pozemku p.č. 235 v k.ú. Dluhonice o výměře  

18 m2   situované v 1.PP (Kulturní dům v Dluhonicích) do podnájmu pro Bronislava Záboje, 

místem podnikání Přerov V-Dluhonice, Náves 31/36, IČ 62343050, když nájemcem prostoru je 

spolek Společnost pro kulturní dům v Dluhonicích, se sídlem Přerov V-Dluhonice, Náves 

32/38, IČ 42866707. Účelem podnájmu bude využití prostoru jako sklad. 

 

2. nesouhlasí s přenecháním části prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 32, příslušné k 

části obce Přerov V-Dluhonice, která je součástí pozemku p.č. 235v k.ú. Dluhonice o výměře  

166,6 m2  situované v 1. NP a v 1. PP (Kulturní dům v Dluhonicích) do podnájmu pro Simonu 

Bouchalovou, místem podnikání Přerov V-Dluhonice,  K Nadjezdu 87/1, IČ 73321583, když 

nájemcem prostoru je spolek Společnost pro kulturní dům v Dluhonicích, se sídlem Přerov V-

Dluhonice, Náves 32/38, IČ 42866707. Účelem podnájmu bude využití prostoru pro 

provozování hostinské činnosti a prodej lihovin. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 
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Hlasování o variantě I. usnesení: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3394/81/8/2017 Úplatný převod movité věci do vlastnictví statutárního města Přerov – 

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

Přerov   

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ruší své usnesení č. 3077/75/7/2017 ze dne 24.8.2017, kterým 

podala návrh ZM schválit úplatný převod prodejního stánku bez č.p./č.e. postaveného na pozemku p.č. 

6868/83 ost. pl., dráha v k.ú. Přerov  (ve vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, 

Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226) z vlastnictví K.J. do vlastnictví statutárního města Přerov     

za kupní cenu ve výši 108.050,-Kč, ve znění dle upravené přílohy. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

3395/81/8/2017 Úplatný převod movité věci do majetku statutárního města Přerov,  

žulové hrobky 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod  žulové hrobky po L.H., umístěné na hřbitově v Přerově z vlastnictví 

V.K., do vlastnictví statutárního města Přerov, za dohodnutou  cenu 10 000,- Kč, ve znění 

přílohy. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právnímu jednání  dle  bodu 1. návrhu usnesení 

včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3396/81/8/2017 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních 

ekosystémů 2017 – úhrada nákladů na oplocení lesních porostů 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 136 640,00 Kč mezi Olomouckým 

krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a Statutárním městem 

Přerov jako žadatelem o úhradě nákladů na oplocení lesních porostů (výstavba oplocenek) z 

Programu na podporu lesních ekosystémů 2017, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

                                                                                                  Odpovídá : Ing. Miloslav Dohnal 

                                                                                                                      Termín: 30.11.2017 

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

dle bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3397/81/8/2017 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie – kontejnerové stání Přerov, 

Svornosti 10 

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 smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie na stavbu kontejnerového stání Přerov, Svornosti 10 

mezi ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly jako 

provozovatelem distribuční soustavy a statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 

709/34, Přerov jako žadatelem, ve znění přílohy. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně podpisu. 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3398/81/8/2017 Převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerov  pozemku 

p.č. 2625/19 v k.ú. Přerov - dohoda o zrušení kupní smlouvy 

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 uzavření 

dohody o zrušení kupní smlouvy č. MMPr/SML/3707/2016, kterou uzavřelo dne 11.10.2017 statutární 

město Přerov jako prodávají a  L.M. jako kupující na  pozemek p.č. 2625/19  zahrada v k.ú. Přerov, ve 

znění dle přílohy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 



47 

 

 

3399/81/8/2017 " PD Autobusová zastávka na ulici Palackého v Přerově "   

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 dílo ke zpracování všech stupňů dokumentace na akci 

„Umístění autobusových zastávek v ulici Palackého v Přerově“ mezi Statutárním městem 

Přerovem a PRINTES-ATELIER s.r.o., Mostní 11a, PSČ 750 02 Přerov, IČ 25391089, DIČ 

CZ25391089, ve znění dle přílohy č.1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

2. pověřuje Ing. Miloslava Dohnala, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb 

uzavřít smlouvu o dílo se společností  PRINTES-ATELIER s.r.o., Mostní 11a, PSČ 750 02 

Přerov, IČ 25391089, DIČ CZ25391089 v celkové ceně 128 200,0 Kč bez DPH, 155 122,0 Kč 

vč. DPH za podmínky finančního krytí. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3400/81/8/2017  Sjezd na pozemku par. č. 37 v k.ú. Přerov, ul. Palackého - projektová 

dokumentace 

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 dílo ke zpracování všech stupňů dokumentace na akci „Sjezd na 

pozemku par. č. 37 v k.ú. Přerov, ulice Palackého“ mezi Statutárním městem Přerovem a 

PRINTES-ATELIER s.r.o., Mostní 11a, PSČ 750 02 Přerov, IČ 25391089, DIČ CZ25391089, 

ve znění dle přílohy č.1. 

 

2. pověřuje Ing. Miloslava Dohnala, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb 

uzavřít smlouvu o dílo se společností PRINTES-ATELIER s.r.o., Mostní 11a, PSČ 750 02 

Přerov, IČ 25391089, DIČ CZ25391089 v celkové ceně 143 400,0 Kč bez DPH, 173 514,0 Kč 

vč. DPH za podmínky finančního krytí. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3401/81/8/2017 Realizace stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Hrázi“ 

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

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

 

1. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit v souvislosti se stavbou „Přerov, převedení 

části odpadních vod ze sběrače  Z“ (investorem je VaK Přerov a.s.)  provést  stavbu „Stavební 

úpravy komunikace v ulici Na Hrázi“, spočívající v kompletní obnově stávajících stavebně 

nevyhovujících uličních vpustí, včetně přípojek do nového kanalizačního řadu. Dále 

předláždění stávajícího nefunkčního vodícího dvojřádku z drobné žulové kostky a úpravu 

podkladní vrstvy vozovky (ložná a obrusná živičná vrstva bude hrazena VaK Přerov a.s. v 

rámci jejich stavby). 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

2. doporučuje pověřit Ing. Petra Měřínského uzavřením Smlouvy o dílo s firmou OHL ŽS a.s. , 

Burešova 938/17, 602 00 Brno na realizaci stavby za nabídkovou cenu  1 206 032,- Kč bez 

DPH, tj. 1 459 298,70 vč. DPH , viz příloha č. 1. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

2212 550 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500374 

 – Oprava komunikace, ul. Čechova) 

 

2 920,0 * - 420,0 2 500,0 

2219 550 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500372 

 – Rekonstrukce chodníku na ul. 

 Vsadsko (ITI chodníky) 

 

1 579,0 - 250,0 1 329,0 

2219 550 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500376 

 – Oprava chodníku na ul. Jižní čtvrť 

 III a ul. Durychova) 

 

790,0 * - 790,0 0,0 

2212 550 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500462 

 – Stavební úpravy komunikace 

 ul. Na Hrázi, oprava kanalizace 

 a odvodnění vozovky) 

 

0,0 + 1 460,0 1 460,0 

* počáteční stavy navazují na jiný materiál 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3402/81/8/2017 Rekonstrukce chodníku ulice Pod Valy  - společný přechod pro pěší a 

cyklisty, přeložka sloupu VO a rozšíření chodníku u městských 

hradeb. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ITAKO Development s.r.o. se sídlem 

Škrobálkova 200/42, 718 00 Ostrava – Kunčičky, IČ: 28631102, spočívající ve vypracování 

kompletní projektové dokumentace pro vybudování nového společného přechodu pro pěší a 

cyklisty, přeložku sloupu VO a rozšíření chodníku u městských hradeb na  ulici Pod Valy v 

Přerově. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

společností ITAKO Development  s.r.o. ve znění dle přílohy č. 1.  Cena díla nepřesáhne částku 

98 900,- Kč bez DPH. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3403/81/8/2017 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  J.K., nájemcem bytové jednotky  v objektu k bydlení č.p. 1696, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 916 v k.ú. Přerov jako dlužníkem o 

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

spojená s užíváním bytu a na poplatku a úroku z prodlení k datu 15.12.2017 v celkové částce 

46.623,00 Kč. Dluh na nájemném činí 42.231,00 Kč a na poplatku a úroku z prodlení k datu 

15.12.2017 činí 4.392,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1.000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 

46 měsíců/1.000,00 Kč a 1 měsíc/623,00 Kč ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření 

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

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

a v plné výši. 

 

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

bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

VARIANTA  II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 

jako věřitelem a  J.K., nájemcem bytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 1696, příslušném k části obce 

Přerov I – Město, na pozemku p.č. 916 v k.ú. Přerov jako dlužníkem o splátkách pohledávek 

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

poplatku a úroku z prodlení k datu 15.12.2017 v celkové částce 46.623,00 Kč. Dluh na nájemném činí 

42.231,00 Kč a na poplatku a úroku z prodlení k datu 15.125.2017 činí 4.392,00 Kč, a to v měsíčních 

splátkách 1.000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 46 měsíců/1.000,00 Kč a 1 měsíc/623,00 Kč ode dne 

uzavření dohody. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 
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Hlasování o variantě I. usnesení: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3404/81/8/2017 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 O.P., bývalým nájemcem 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  jako 

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

plnění spojená s užíváním bytu a na úroku z prodlení k datu 15.12.2017 v celkové částce 

42.860,00 Kč. Dluh na nájemném činí 41.411,00 Kč a na poplatku a úroku z prodlení k datu 

15.12.2017 činí 1.449,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1.000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 

42 měsíců/1.000,00 Kč a 1 měsíc/860,00 Kč ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření 

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

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

a v plné výši. 

 

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

bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

 

VARIANTA  II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 

jako věřitelem a O.P., bývalým nájemcem 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 jako dlužníkem o splátkách 

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

bytu a na úroku z prodlení k datu 15.12.2017 v celkové částce 42.860,00 Kč. Dluh na nájemném činí 

41.411,00 Kč a na poplatku a úroku z prodlení k datu 15.12.2017 činí 1.449,00 Kč, a to v měsíčních 

splátkách 1.000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 42 měsíců/1.000,00 Kč a 1 měsíc/860,00 Kč ode dne 

uzavření dohody. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3405/81/8/2017 Odpis pohledávky z důvodu promlčení a její převod na mimoúčetní 

evidenci 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 
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VARIANTA I.: 

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

nájemném, poplatku z prodlení a zaplaceném kolkovném v celkové částce 604.481,00 Kč za panem 

I.O., za byt v objektu k bydlení č.p.2491, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 

5738/9 v k.ú. Přerov  

 

VARIANTA  II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit z důvodu nedobytnosti odpis na nájemném, 

poplatku z prodlení a zaplaceném kolkovném v celkové částce 604.481,00 Kč za panem I.O. za byt  v 

objektu k bydlení č.p.2491, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5738/9 v k.ú. 

Přerov. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 
8.13.4   Vrácení již zaplacené částky na poplatku z prodlení 
 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vrácení zaplaceného poplatku z prodlení , který 

byl vyčíslen za neplacení nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytů, a to bytu  v objektu k 

bydlení č.p.820, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2680/56  v k.ú. Přerov a to 

v částce 335.476,00 Kč  a  za bytovou jednotku  v objektu k bydlení č. p. 1831, příslušném k části obce 

Přerov I - Město, na pozemku p. č. 927 v k.ú. Přerov vrátit 41.258,00 Kč, a to bývalému nájemci panu 

D.Z. bývalým nájemcem těchto bytů, a to za podmínky finančního krytí, 

 

VARIANTA II 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit vrácení zaplaceného poplatku z prodlení, který 

byl vyčíslen za neplacení nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytů, a to bytu  v objektu k 

bydlení č.p.820, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2680/56  v k.ú. Přerov a to 

v částce 335.476,00 Kč  a  za bytovou jednotku   v objektu k bydlení č. p. 1831, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku p. č. 927 v k.ú. Přerov vrátit 41.258,00 Kč, a to bývalému nájemci 

panu D.Z. bývalým nájemcem těchto bytů. 

 

VARIANTA III 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vrácení zaplaceného poplatku z prodlení , který 

byl vyčíslen za neplacení nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytů, a to bytu  v objektu k 

bydlení č.p.820, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2680/56  v k.ú. Přerov, a 

to v částce 268.380,80 Kč – tj. 4/5 ze zaplacené částky 335.476,00 Kč  a  za bytovou jednotku  v 

objektu k bydlení č. p. 1831, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p. č. 927 v k.ú. 

Přerov vrátit 32.986,40 Kč tj. 4/5 ze zaplacené částky 41.233,00 Kč, a to bývalému nájemci panu D.Z. 

bývalým nájemcem těchto bytů, a to za podmínky finančního krytí. 

 

Stažení předlohy oznámil navrhovatel v úvodu jednání rady. 
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Přestávka 15:37 – 15:50 hodin. 

 

 

 

9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3406/81/9/2017 Úprava platů ředitelů  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 12. 2017 úpravu příplatku za vedení 

ředitelů základních škol zřízených statutárním městem Přerovem, dle Vnitřního předpisu č. 2/2007 

Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Přerov, 

ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.11.2017 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

3407/81/9/2017 K.V. – žádost o poskytnutí daru 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

1. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených 

s účastí na soutěžích označovaných jako pitbull show a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerovem, jako dárcem a panem K.V. jako obdarovaným, jejímž 

předmětem je poskytnutí tohoto peněžitého daru. 

 

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

peněžitého daru dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. (individuální 

dotace) 

44,6 - 5,0 39,6 

3429 610 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5,0 + 5,0 10,0 
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VARIANTA II.: 

neschvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s 

účastí na soutěžích označovaných jako pitbull show a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 

městem Přerovem, jako dárcem a panem K.V., jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí 

tohoto peněžitého daru. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil: 

 Doporučil variantu II. usnesení. 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3408/81/9/2017 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do 

vlastnictví příspěvkových organizací zřízených 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 Přerov, Želatovská 8 a Základní školy J. A. 

Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14 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: 30.11.2017 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

3409/81/9/2017 Předfinancování výkonu regionálních funkcí Městské knihovny v 

Přerově  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití části provozního příspěvku statutárního města 

Přerova na předfinancování výkonu regionálních funkcí Městské knihovny v Přerově, příspěvkové 

organizaci, a to pod podmínkou uzavření smlouvy o výkonu regionálních funkcí pro rok 2018 mezi 

Olomouckým krajem jako poskytovatelem a Městskou knihovnou v Přerově, příspěvkovou organizací 

jako příjemcem.  

Výše uvedené předfinancování regionálních funkcí bude ukončeno ihned po připsání smluvně 

vázaných finančních prostředků z Olomouckého kraje na bankovní účet Městské knihovny v Přerově, 

příspěvkové organizace. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.3.2018 
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Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

3410/81/9/2017 Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny v 

Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol a Zařízení 

školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, zřízených statutárním městem Přerovem v 

rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci stanoveného 

objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2017 ze státního 

rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje, z prostředků zřizovatele přidělených 

příspěvkové organizaci na rok 2017 a z fondu odměn příspěvkové organizace, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.11.2017 

2. schvaluje návrh na přiznání odměny řediteli Městské knihovny v Přerově, příspěvkové 

organizace 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. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.11.2017 

 

Diskuse: 

Mgr. Netopilová: 

 Požádala náměstka primátora Bc. Navrátila o prošetření, zda ředitelé škol dodržují zákoník 

práce, například v souvislosti s udělováním studijního volna pedagogům. 

 

Ing. Kohout: 

 Navrhl hlasovat o každém bodu usnesení samostatně. 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. Kohouta (hlasovat samostatně o každém bodu usnesení): 9 pro, 1 omluven 

(Ing. arch. Horký). 

 

 

Hlasování o bodu 1 usnesení: 

Pro:  p. Neuls, Ing. Holan, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. Košutek, Ing. Měřínský. 

Zdrželi se: Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout. 

Omluven: Ing. arch. Horký. 

 

 

Hlasování o bodu 2 usnesení: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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3411/81/9/2017 Mateřská škola Přerov – Újezdec – uzavření nájemní smlouvy na dobu 

neurčitou   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor 

v 2. NP objektu č.p. 89 na pozemku p.č. 451 v k.ú. Újezdec u Přerova o celkové výměře 77,48 m2 

(třída a kuchyňka), včetně společně užívané chodby, schodiště, kotelny a sociálního zařízení mezi 

Mateřskou školou Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace jako pronajímatelem a 

Městskou knihovnou v Přerově, příspěvková organizace jako nájemcem. Výše nájemného je 

specifikována v nájemní smlouvě, která bude uzavřena za účelem provozování pobočky městské 

knihovny v místní části Přerov, Přerov VI – Újezdec na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

(příloha důvodové zprávy). 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 15.12.2017 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

3412/81/10/2017 Akční plán rozvoje sociálních služeb na území města Přerova 2018 - 

2019 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Akční plán 

rozvoje sociálních služeb na území města Přerova 2018 - 2019, dle doplněné přílohy č. 1. 

 

 

Navrhovatel materiálu Bc. Navrátil:  

 doplnil do Akčního plánu na straně 9, bodu Cíl 2, zodpovědný realizátor opatření - … nebo 

jiný provozovatel. 

 

Hlasování o usnesení včetně doplnění: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

11. RŮZNÉ 

3413/81/11/2017 Pověření Odboru řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací administrací veřejné zakázky malého 

rozsahu „Právní analýza zpracování osobních údajů statutárním 

městem Přerov, posouzení souladu současného stavu zpracování 
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osobních údajů s GDPR a návrh opatření k zajištění souladu 

zpracování osobních údajů s GDPR“ 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. pověřuje Odbor řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a 

dotací administrací veřejné zakázky malého rozsahu „Právní analýza zpracování osobních 

údajů statutárním městem Přerov, posouzení souladu současného stavu zpracování osobních 

údajů s GDPR a návrh opatření k zajištění souladu zpracování osobních údajů s GDPR“, s 

předpokládanou hodnotou ve výši 450 tis. Kč bez DPH, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

1121 210 Daň z příjmů právnických osob 110 950,0 + 545,0 111 495,0 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6171 014 Činnost místní správy 358,0 + 545,0 903,0 

 

3. pověřuje Ing. Petra Měřínského, náměstka primátora statutárního města Přerova oprávněním 

činit úkony zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu 1. návrhu na usnesení, a 

podpisem smlouvy s vybraným uchazečem. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3414/81/11/2017 Pověření tajemníka k řešení škod do výše 20 tis. Kč způsobených 

statutárnímu městu Přerov zaměstnanci zařazenými do Magistrátu 

města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání pověřuje tajemníka Magistrátu města Přerova Mgr. Petra Mlčocha 

při řešení škody do výše 20 tis. Kč způsobené statutárnímu městu Přerov zaměstnancem statutárního 

města Přerova zařazeným do Magistrátu města Přerova  

 

a) uzavírat dohody o splátkách se zaměstnancem s lhůtou splatnosti nejvýše 18 měsíců za 

podmínky uznání dluhu zaměstnancem co do důvodu a výše, 

 

b) rozhodovat o vzdání se práva na vymáhání škody za zaměstnancem, prominutí dluhu a odpisu 

pohledávky do výše 20 tis. Kč. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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3415/81/11/2017 Parkoviště v ulici Kabelíkova - přijetí daru 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finanční částky ve výši 500 000,- Kč od 

společnosti Meopta - optika, s.r.o., IČ 47677023, se sídlem Přerov, Kabelíkova 2682/1 do vlastnictví 

statutárního města Přerova v souvislosti se realizací stavby "Parkoviště v ulici Kabelíkova" s tím, že 

nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

Darovací smlouva bude uzavřena po kolaudaci stavby nového parkoviště, a to do 14 kalendářních dnů 

ode dne doručení návrhu darovací smlouvy statutárním městem Přerovem jako budoucím 

obdarovaným společnosti Meopta - optika, s.r.o. jako budoucímu dárci. Částka bude společností městu 

bezhotovostně převedena do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření darovací smlouvy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3416/81/11/2017 Dohoda o narovnání uzavřená v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

o narovnání uzavřenou v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,          

ve znění pozdějších předpisů mezi L.V., R.V., J.V., G.T.  jako poškozenými, statutárním městem 

Přerov a společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, se sídlem 

Pobřežní 665/21, Praha 8, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Předmětem dohody o 

narovnání je uhrazení nemajetkové újmy včetně nákladů právního zastoupení v celkové výši                 

2 169.327,23 Kč, která vznikla poškozeným v souvislosti se zákrokem strážníka Městské policie 

Přerov. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3417/81/11/2017 Vnitřní předpis č……/2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 17/2016 

- Pravidla konání sňatečných obřadů ve správním obvodu matričního 

úřadu Přerov, ve znění Vnitřního předpisu č. 2/2017 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

předpisu č. 17/2016 - Pravidla konání sňatečných obřadů ve správním obvodu matričního úřadu 

Přerov, ve znění Vnitřního předpisu č. 2/2017 a související změnu Přílohy č. 2 Inominátní smlouva 
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Příloha VP č. 2_ Sňatek v parku Michalov_2017, o podmínkách konání sňatečného obřadu v parku 

Michalov jakožto jiném vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu Přerov, dle příloh č. 1 a 

2 důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3418/81/11/2017 Kronika města Přerova za rok 2015 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Kronika města Přerova za rok 2015 

2. ukládá Kanceláři primátora zajistit svázání kroniky. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

3419/81/11/2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

vznesenými na 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský 

Termín: 8.12.2017 

2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek vznesených 

na 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova v souladu s ustanoveními platného jednacího 

řádu zejm. čl. 8, odst. 1 písm. c). 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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12. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Informace ve věci investiční akce „Samostatný parkovací systém v Přerově“. Jedná se o to, že 

na jednání RM dne 21.9.2017, usnesení č. 3161/77/6/2017, byl schválen dodatek č. 1 ke 

smlouvě o dílo, uzavřené dne 5.12.2016, číslo smlouvy objednatele SML/3561/2016 se 

společností EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město, IČ 62361457.  

Administrativním pochybením bylo v předloze rady a v návrhu dodatku chybně uvedeno číslo 

dodatku, kdy správně má být č. 2. Jedná se o písařskou chybu, která nezpůsobuje neplatnost 

právního jednání. Dodatek č. 1. ke smlouvě č. SML/3561/2016 byl schválen radou dne 

25.5.2017, usnesením č. 2781/70/6/2017, a uzavřen dne 14.9.2017. Dodatek č. 2. ke smlouvě o 

dílo byl uzavřen dne 22.11.2017. 

 

 

 

 

13. ZÁVĚR 

Primátor Mgr. Puchalský ukončil 81. schůzi Rady města Přerova dne 23. listopadu 2017 v 16:30 

hodin. 

 

V Přerově dne 23. listopadu 2017 

 

 

 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                            Bc. Tomáš Navrátil 

primátor statutárního města Přerova                               náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 


