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 USNESENÍ z 83. schůze Rady města Přerova konané dne 11. ledna 2018 

 

3501/83/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 83. schůze Rady města 

Přerova konané dne 11. ledna 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 83. schůze Rady města Přerova konané dne 11. ledna 2018 

 

2. schvaluje náměstka primátora Pavla Košutka ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze Rady 

města Přerova. 

 

 

3502/83/3/2018 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

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

II. pololetí roku 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. pololetí 2017 

 

2. doporučuje předsedům zastupitelských klubů, aby záležitosti účasti svých členů projednali   

na jednání zastupitelských klubů. 

 

 

3503/83/4/2018 Rozpočtové opatření č. 21 

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 dle důvodové zprávy 

(ad 2). 

 

 

3504/83/4/2018 Rozpočtové opatření č. 1 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

3505/83/4/2018 Útulek pro zvířata - přijetí daru 

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

v období od 01.10.2017 do 31.12.2017 v celkové výši 19 518 Kč. 
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3506/83/4/2018 Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov, 

a. s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

88 000,0 * + 2 065,4 90 065,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3412 242  Sportovní zařízení v majetku obce 

 (Teplo Přerov a. s.) 

13 625,0 + 2 065,4 15 690,4 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

242  Sportovní zařízení v majetku obce  

 (Teplo Přerov a. s.) 

13 625,0 + 2 065,4 15 690,4 

 

3. 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: 9.2.2018 

 

3507/83/4/2018 Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury na rok 2018 

– „Projekt 100letá Republika“, Muzeum Komenského v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 

200.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Přerovem a subjektem Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem 

Horní nám. 7, 750 02  Přerov, IČ: 000 97 969, na přípravu a realizaci výstavního projektu 

100letá Republika, 
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2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 33 463,7 - 200,0 33 263,7 

3392 110  Zájmová činnost v kultuře 0,0 + 200,0 200,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 20 949,9 + 200,0 21 149,9 

 

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

Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

3508/83/5/2018 Změna č. 11 Územního plánu města Přerova – zkrácený postup 

pořízení 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu     

s ustanovením § 55a odst. 2 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů: 

 

1.  zkrácený postup pořizování změny č. 11 Územního plánu města Přerova, podle důvodové 

zprávy tohoto návrhu na usnesení, 

2.  podmínění pořízení změny č. 11 Územního plánu města Přerova úhradou nákladů na 

zpracování změny a vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně žadatelem. 

 

 

3509/83/5/2018 Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SML/3121/2017 se zhotovitelem 

dokumentace stavby "Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově" společností PRINTES - 

ATELIER s.r.o., IČ: 25391089, se sídlem Mostní 1876/11a, 750 02  Přerov, za podmínky 

schválení finančního krytí. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je doplnění předmětu 

smlouvy, změna doby provedení dílčích částí díla, změna termínu předání dílcích částí díla a 

změna ceny díla dle důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje vedoucího odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. Pavla Galu k jednání           

o uzavření právního úkonu dle bodu 1. návrhu usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

3510/83/5/2018 Obřadní síň na Městském hřbitově - uzavření dodatku č. 1 smlouvy       

o dílo na vypracování projektové dokumentace 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SML/2948/2016 se zhotovitelem 

dokumentace stavby "Rekonstrukce obřadní síně na městském hřbitově v Přerově" ing. arch. 

Pavlem Kleinem - KT architekti, IČ 72385120, Krofova 35, 616 00  Brno. Předmětem dodatku 
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č. 1 smlouvy o dílo je změna termínu předání dokumentace pro provádění stavby, 

položkového rozpočtu a výkazu výměr ze 120 dnů od předání dokumentace pro stavební 

povolení na 28.02.2018. 

 

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

návrhu usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

3511/83/5/2018 Využití hotelu Strojař 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zvýšení předpokládané hodnoty 

zpracování projektových dokumentací, které budou následovat po uspořádání architektonicko 

- urbanistické soutěže "Využití hotelu Strojař" na 8 mil. Kč vč. DPH. 

 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rozpočtové opatření 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

90 065,4 * + 8 000,0 98 065,4 

 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 025 Projektové dokumentace (investice) 2 412,7 + 8 000,0 10 412,7 

 

 

3512/83/6/2018 Veřejná zakázka „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Přerově II-

Předmostí, ul. Popovická, Sportovní, Tyršova, U Dráhy“ – rozhodnutí 

o vyloučení účastníka, rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného 

osvětlení v Přerově II-Předmostí, ul. Popovická, Sportovní, Tyršova, U Dráhy“, zadávané          

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

předpisu č. 16/2016, 

 

2. vylučuje účastníka výběrového řízení ELEKTRO - REMO, spol. s r.o., K Moštěnici 265/8a, 

Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov, IČ 47150360 z účasti ve výběrovém řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Přerově II-Předmostí, ul. 

Popovická, Sportovní, Tyršova, U Dráhy“, a to z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 

 

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

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v Přerově II-Předmostí, ul. Popovická, Sportovní, Tyršova, 

U Dráhy“, je účastník výběrového řízení Energy Solutions and Savings s.r.o., Stupkova 

952/18, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ 29398151, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 
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ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která splňuje stanovené zadávací 

podmínky, 

 

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

společností Energy Solutions and Savings s.r.o., Stupkova 952/18, Nová Ulice, 779 00 

Olomouc, IČ 29398151, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v Přerově II-Předmostí, ul. Popovická, Sportovní, Tyršova, 

U Dráhy“, za předpokladu finančního krytí investiční akce. 

                

Cena za plnění bude činit 548.453,00 Kč bez DPH, tj. 663.628,00 Kč vč. DPH. 

 

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

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

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

podmínky. 

 

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. 3268/80/6/2017, ze dne 2. listopadu 2017. 

 

 

3513/83/6/2018 Veřejná zakázka „Oprava komunikace v ul. Kratochvílova, Přerov“ – 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

komunikace v ul. Kratochvílova, Přerov“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Oprava komunikace v ul. Kratochvílova, Přerov“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 

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

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

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

2. SISKO spol s r.o., Velká Dlážka 8, PSČ 750 02 Přerov 47155558 

3. BLS-dopravní stavby s.r.o., Sokolovská třída 1615/50, PSČ 702 00,  Ostrava 02189330 

4. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s., Albertova 21, PSČ 779 00,  

Olomouc 

25869523 

5. SVS CORECT, spol. s.r.o., Bílovice 513, PSČ 687 12 Uherské Hradiště 25513141 

6.  Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, PSČ 783 16 28654501 

 

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

hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Ing. Vladimír Holan zástupce zadavatele 

Ing. Svatava Vrťová projektant Ing. Jan Široký projektant 
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Marek Dostál Výbor pro plán, rozvoj, 

investice a dopravu 

Naděžda Valachová Výbor pro plán, rozvoj, 

investice a dopravu 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Mgr. Veronika Sovová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

3514/83/6/2018 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov – 

energetická opatření“ -  schválení  zadávacích podmínek, schválení 

zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky P18V00000001 na stavební práce     

s názvem „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov – energetická opatření“, v obsahu 

dle příloh. 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, postupem podle § 53 a souvisejících částí 

zákona, 

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky P18V00000001         

na stavební práce s názvem „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov – energetická 

opatření“ postupem podle § 53 odst. 1 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. 
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3515/83/7/2018 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 181, p.č. 

182, p.č. 183 a p.č. 184 vše v k.ú. Henčlov 

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

pozemku p.č. 181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 78 m2, p.č. 182 zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře cca 22 m2, p.č. 183 zastavená plocha a nádvoří o výměře cca 42 m2 a p.č. 184 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře cca 14 m2 vše v k.ú. Henčlov do majetku statutárního města Přerova. 

 

 

3516/83/7/2018 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova- pozemku p.č. 172/9 v k.ú. Kozlovice u Přerova   

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

Zastupitelstva města Přerova č. 441/11/3/2012 tak, že nově zní: 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod   části pozemku p.č. 172/3 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kozlovice u Přerova, dle geometrického plánu č. 678-

34/2017 ze dne 21.4. 2017 se jedná o pozemek p.č. 172/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

48 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, ve znění přílohy. 

 

 

3517/83/7/2018 Nájem části pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Stavebního 

bytového družstva Přerov statutárním městem Přerovem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31.01.2017 na část pozemku p.č. 

6693 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 270 m2 v k.ú. Přerov situovanou pod přístřeškem, 

nacházející se v uzavřeném areálu Stavebního bytového družstva Přerov na adrese Teličkova 

40, 751 24 Přerov – Předmostí, mezi Statutárním městem Přerovem jako nájemcem a 

Stavebním bytovým družstvem Přerov, IČ:00053236, se sídlem Kratochvílova 128/41, Přerov 

I-Město, 750 02 Přerov jako pronajímatelem za účelem parkování odtažených vozidel ve znění 

dle přílohy. Dodatkem se mění doba nájmu, která se prodlužuje do 31.01.2019. 

 

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

1. návrhu na usnesení. 

 

 

3518/83/7/2018 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

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

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

Přerov (nám. TGM 8)  

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

18.7.2017 na prostor sloužící podnikání  v budově k bydlení č.p. 150, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (nám. TGM 8) o výměře 

238,2 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Samirem Halimi, jako 

nájemcem, ke dni 16.1.2018, ve znění dle přílohy. 
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2. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a Samirem Halimi, 

nájemcem nebytového prostoru sloužící k podnikání o celkové výměře 238,2 m2 situovaný v 

přízemí budovy č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

137 o výměře 760 m2 v katastrálním území Přerov (TGM 8) jako dlužníkem. Dohodou se 

dlužník zavazuje splácet pohledávky statutárního města Přerova za Samira Halimi na 

nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním nebytového prostoru, vyúčtování záloh na 

plnění spojená s užíváním nebyt. prostoru a úroku z prodlení k datu 16.01.2018 v celkové 

částce 110.013,30 Kč - dluh na nájemném činí 105.615,20 Kč, dluh na neuhrazených zálohách 

na energie činí 2.790,00 Kč a na úroku z prodlení k datu 16.01.2018 činí 1.608,10 Kč, a to ve 

3 splátkách po 36.671,10 Kč/měs. se lhůtou splatnosti do 3 měsíců ode dne podpisu 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. 

 

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

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

 

 

3519/83/7/2018 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova -  

prostoru č. 102 v objektu bytový dům č.p. 576, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 6774/3 v k.ú. Přerov (U Žebračky 18) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

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

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

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

znění dle přílohy. Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s 

účinností od 18.1.2018. Účelem výpůjčky bude využití prostoru jak humanitární sklad. 

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. 

 

 

3520/83/7/2018 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 

částí pozemků p.č. 4787, p.č. 4789/2, p.č. 4790/1, p.č. 4794/3, p.č. 

6834/3, p.č. 4785/1 a pozemků p.č. 4789/1, p.č. 4790/2, p.č. 4790/3, p.č. 

4790/6, p.č. 4791, p.č. 4794/1, 4794/2 všechny v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje výpůjčku částí pozemku p.č. 4789/2 ostatní plocha o výměře 829 m2, části pozemku 

p.č. 4790/1 ostatní plocha o výměře 1690 m2, části pozemku p.č. 4794/3 ostatní plocha o 

výměře 455 m2, části pozemku p.č. 6834/3 ostatní plocha o výměře 105 m2, části pozemku p.č. 

4785/1 lesní pozemek o výměře 1200 m2, pozemku p.č. 4789/1 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 367 m2, části pozemku p.č. 4790/2 zahrada o výměře 871 m2, pozemku p.č. 4790/3 

zahrada o výměře 607 m2, pozemku p.č. 4790/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m2, 

pozemku p.č. 4791 ostatní plocha o výměře 53 m2, části pozemku p.č. 4794/1 lesní pozemek o 

výměře 1110 m2 a pozemku p.č. 4794/2 ostatní plocha 889 m2 všechny v k.ú. Přerov a 

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a 
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příspěvkovou organizací Středisko volného času  ATLAS a BIOS, Přerov, se sídlem Přerov, 

Žižkova 12, jako výpůjčitelem ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.1.2018 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 24.9.1993 mezi statutárním  

městem Přerov, jako půjčitelem a Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, 

se sídlem Přerov, Horní náměstí 7/7, jako vypůjčitelem ve znění dle přílohy č. 3. Předmětem 

dodatku je upřesnění a rozšíření rozsahu vypůjčených pozemků, kdy předmětem výpůjčky 

bude část pozemkup.č. 4787 lesní pozemek o výměře 943 m2, část pozemku p.č. 4794/1 lesní 

pozemek o výměře 225 m2 a část pozemku p.č. 4790/2 zahrada o výměře 870 m2 všechny v 

k.ú. Přerov a doplnění podmínek užívání pozemků. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.1.2018 

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

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

 

 

3521/83/7/2018 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova -  

prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24 v k.ú. Přerov 

(Palackého 19)  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijala návrh usnesení souhlasit s přenecháním prostor v budově občanské vybavenosti 

č.p. 1380, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24 (Palackého 

19)  do podnájmu pro společnost ART ECON – Střední škola s.r.o., se sídlem Prostějov, 

Husovo nám. 2061/91, IČ 25500783, když nájemcem je společnost DELTA Morava, s.r.o., se 

sídlem Přerov I-Město, Palackého 1380/19, IČ 60734540. Účelem podnájmu bude využití 

prostor pro provozování studijního oboru 82-41-M/05 Grafický design. 

 

2.  nepřijala návrh usnesení souhlasit s přenecháním prostor v budově občanské vybavenosti 

č.p. 1380, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24 (Palackého 

19) do podnájmu pro společnost Vyšší odborná škola živnostenská Přerov s.r.o., se sídlem 

Přerov I-Město, Palackého 1380/19, IČ 25373609, když nájemcem je společnost DELTA 

Morava, s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Palackého 1380/19, IČ 60734540. Účelem podnájmu 

bude využití prostor pro provozování denního studijního oboru 39-41-N/01 Bezpečnost a 

krizové řízení, 37-41-N/01 Dopravní a spediční činnost, 63-43-N/05 Finanční řízení, 63-41-

N/03 Marketing a dálkového studijního oboru 63-41-N/03 Marketing, 68-41-N/01 Sociálně 

právní činnost. 

 

3. nepřijala návrh usnesení souhlasit s přenecháním prostor v budově občanské vybavenosti 

č.p. 1380, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24 (Palackého 

19) do podnájmu pro společnost Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská 

Přerov s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Palackého 1380/19, IČ 25382098, když nájemcem je 

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

60734540. Účelem podnájmu bude využití prostor pro provozování denního studijního oboru 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 37-41-M/01 Provoz 

a ekonomika dopravy, denního a dálkového studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání. 
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3522/83/7/2018 Realizace stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Hrázi“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova 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: 2.3.2018 

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 POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

86 540,0* + 1 460,0 88 000,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po úpravě 

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 

 

 

3523/83/7/2018 Podlimitní zakázka - průzkum trhu na dodávku kontejneru pro 

mobilní protipovodňová hrazení, změna termínu plnění zakázky 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. 3311/80/7/2017 přijatém na 80. schůzi Rady města Přerova dne 

2.11.2017, kterým schválila uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, IČ: 

00301825 se sídlem Přerov I - Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov a dodavatelem, 

společností THT Polička, s.r.o., IČ 46508147, se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička, na 

plnění podlimitní zakázky na dodávku kontejneru pro mobilní protipovodňové hrazení v 

celkové částce 972.000,- Kč bez DPH, 1.176.120,- Kč včetně DPH, včetně znění smlouvy. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, IČ: 00301825 se sídlem 

Přerov I - Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov a dodavatelem, společností THT Polička, 

s.r.o., IČ 46508147, se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička, na plnění podlimitní zakázky 

na dodávku kontejneru pro mobilní protipovodňové hrazení v celkové částce 972.000,- Kč bez 
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DPH, 1.176.120,- Kč včetně DPH, včetně změny termínu plnění zakázky ve znění dle přílohy 

č. 1. 

 

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

bodu 2. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

3524/83/7/2018 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

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

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

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

dopravního značení č. IZ 8a) 

Rada města Přerova po projednání vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem 

Statutárního města Přerova souhlas s povolení vydání výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích v centru města na dobu 5 let a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 

povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro provozovatele vozidla, Adam velkoobchod s.r.o., 

Masarykova 438/15 Šternberk, IČ: 45180512 za účelem zásobování prodejen. 

 

RZ 3M87440 MERCEDES BENZ 970.22  8 600 kg 

 

Trasa výjimky: Bratrská, nám. T. G. Masaryka, Blahoslavova, Jateční, Pivovarská, Na Marku, 

Spálenec, Pod Valy, Kozlovská, Žerotínovo nám. 

 

 

3525/83/7/2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze 

dne 13.6.2007, uzavřené mezi statutárním městem Přerov a 

provozovatelem kolektivního systému ELEKTROWIN a.s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze 

dne 13. 6. 2007, uzavřené mezi statutárním městem Přerov a provozovatelem kolektivního 

systému ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00  Praha 4, IČ: 272 57 843, ve znění 

návrhu Dodatku č. 1 Smlouvy, který je přílohou důvodové zprávy, 

 

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

bodu 1. návrhu na usnesení včetně podpisu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 15.2.2018 

 

 

3526/83/8/2018 Hodnocení práce ředitele  

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi podat podnět  

Oblastnímu inspektorátu práce pro Olomoucký kraj k zahájení kontroly zaměstnavatele – Základní 

školy Přerov, U tenisu 4, a to se zaměřením zejména na skutečnosti uvedené ve výstupech schůze 

základní odborové organizace Základní školy Přerov, U tenisu 4 Českomoravského odborového svazu 

pracovníků školství ze dne 3. 1. 2018. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 
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Termín: 19.1.2018 

 

 

3527/83/9/2018 SERENDIPITY z.s. - nabídka partnerství v projektu "Dům sociálního 

bydlení a komunitní činnosti Přerov" 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje nabídku partnerství subjektu SERENDIPITY z.s., se 

sídlem Boženy Němcové 1652/9, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 01927051, v projektu "Dům 

sociálního bydlení a komunitní činnosti Přerov". 

 

 

3528/83/9/2018 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení  (1+0), o ploše  25,86 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2190, příslušném   k 

části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4012, v k. ú. Přerov, U Strhance, č. o. 13 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní V.R., za nájemné ve výši 924 Kč/měsíc (nájem 

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

přílohy č. 1, na dobu určitou do 31.07.2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení  (1+1), o ploše 43,36 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném     k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k. ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní Z.G., za nájemné ve výši 1.549 Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31.07.2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.3.2018 

 

 

3529/83/9/2018 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 

statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o aktuálním vývoji na ubytovnách 

provozovaných na území statutárního města Přerov. 

 

 

3530/83/10/2018 Návrh na volbu člena Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit veřejným 

hlasováním v souladu s § 94 odst. 2 písm. m) členkou Rady města Přerova Ing. Hanu Mazochovou. 
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3531/83/10/2018 Vertikální spolupráce se společností Technické služby města Přerova, 

s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vertikální spolupráci (režim in-house) dle ust. § 11 zák. 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním 

městem Přerovem jako veřejným zadavatelem a společností Technické služby města Přerova s.r.o., IČ: 

27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako dodavatelem. 

 

 

3532/83/10/2018 Oprava usnesení Rady města Přerova č. 2624/66/10/2017 bod 2. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení Rady města Přerova č. 2624/66/10/2017 

bod 2. z 66. schůze Rady města Přerova konané dne 6.4.2017 tak, že původní text: 

 

„2. svěřuje řediteli městské policie pravomoc jednat jménem Statutárního města Přerova                       

v pracovněprávních vztazích zaměstnanců zařazených do městské policie dle § 3 odst. 2 zákona 

č.553/1991 Sb. (zák. o obecní policii),“ 

 

se nahrazuje textem: 

 

„2. svěřuje řediteli městské policie pravomoc jednat jménem Statutárního města Přerova                       

v pracovněprávních vztazích zaměstnanců zařazených do městské policie dle § 4 odst. 2 zákona 

č.553/1991 Sb. (zák. o obecní policii),“. 

 

 

3533/83/10/2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů 

a připomínek vznesených na 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova v souladu s ustanoveními 

platného jednacího řádu zejm. čl. 8, odst.1 písm. c). 

 

 

3534/83/10/2018 Pověření k uzavírání sňatků 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. pověřuje dle ust. § 11a odst. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu               

a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

prováděním sňatečných obřadů a uzavíráním manželství členy Zastupitelstva města Přerova 

Ing. Petra Hermély a Ing. Petra Vránu. 

 

2. stanovuje dle ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, že členové Zastupitelstva města Přerova Ing. Petr Hermély a Ing. Petr 

Vrána mohou užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky při provádění 

sňatečných obřadů a uzavírání manželství dle bodu 1. 

 

 

3535/83/11/2018 Plnění Plánu pro Přerov za období od listopadu 2014 do listopadu 2017 

Rada města Přerova po projednání schvaluje informace o postupu plnění Plánu pro Přerov za období 

od listopadu 2014 do listopadu 2017. 
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3536/83/11/2018 Podnět náměstka primátora pana Pavla Košutka 

Rada města Přerova po projednání trvá na svém usnesení číslo 3464/82/7/2017 ze dne 14. prosince 

2017. 

 

 

3537/83/11/2018 Podnět náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova na oficiálních 

webových stránkách a plakátech v rámci projektu Škola z praxe -  projekt kino. 

 

 

V Přerově dne 11. ledna 2018 

 

 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                                 Pavel Košutek 

primátor statutárního města Přerova                               náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


