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USNESENÍ z 86. schůze Rady města Přerova konané dne 22. února 2018 

 

3610/86/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 86. schůze Rady města 

Přerova konané dne 22. února 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 86. schůze Rady města Přerova konané dne 22. února 2018 

 

2. schvaluje Mgr. Helenu Netopilovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 86. schůze Rady města 

Přerova. 

 

3611/86/4/2018 Rozpočtové opatření č. 3 

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

rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy. 

 

3612/86/4/2018 Rozpočtové opatření č. 4 

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). 

 

3613/86/4/2018 Dotace pro KŘESŤANSKOU POLICEJNÍ ASOCIACI, z . s., na 

zhotovení pamětní desky obětem z řad policie a četnictva za německé 

okupace v období II. světové války. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a 

subjektem KŘESŤANSKÁ POLICEJNÍ ASOCIACE, z. s., se sídlem Zahradní 358, 251 01 

Nupaky, IČ: 22888098 na zhotovení pamětní desky obětem z řad policie a četnictva za 

německé okupace v období II. světové války. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

 

2. podává 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) 

266,8 * - 20,0 246,8 

3326 110 Pořízení, zachování a obnova hodnot 

místního kulturního, národního a 

historického povědomí 

0,0 + 20,0 20,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit  náměstka primátora Ing. Petra 

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

 

 

3614/86/5/2018 Obřadní síň na Městském hřbitově – uzavření dodatku č. 2 smlouvy o 

dílo na vypracování projektové dokumentace 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. MMPr-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 

č. 2 smlouvy o dílo je změna termínu předání dokumentace pro provádění stavby, 

položkového rozpočtu a výkazu výměr z 28.02.2018 na 31.05.2018. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3639 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce 

a rozvoj) 

856,0 * - 75,0 781,0 

  410 Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) 1 826,0 * + 75,0 1 901,0 

 * počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

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

návrhu usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

3615/86/5/2018 Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově - dodatek smlouvy o dílo na 

projekční práce 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 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. Předmětem 

dodatku č. 2 smlouvy o dílo je doplnění předmětu smlouvy 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. 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3639 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 

(koncepce a rozvoj) 

937,7 - 81,7 856,0 

  410 Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) 1 744,3 + 81,7 1 826,0 
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3616/86/6/2018 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - 

energetické opatření“ -  schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 

SML/3162/2017 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 

SML/3162/2017 ze dne 28.8.2017, na realizaci stavby „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - 

energetické opatření“  mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a zhotovitelem PSS 

Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 27769585, dle přílohy 

č. 1.  

 

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

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 72. Rady města Přerova konané 

dne 22. června 2017 (č. usn. 2893/72/6/2017), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

 

3617/86/6/2018 Veřejná zakázka „Oprava 9 volných bytů“ – 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 „Oprava 9 volných bytů“, 

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 PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov 

I-Město, 750 02 Přerov, IČ 27769585 z účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Oprava 9 volných bytů“, a to z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, 

 

3. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 9 

volných bytů“, je účastník výběrového řízení Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 28603575, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

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 Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 

28603575, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava 9 volných bytů“, 

za předpokladu finančního krytí investiční akce. 

                

Cena za plnění bude činit 2.123.768,70 Kč bez DPH.  

 

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH ve výši 15 % je povinen přiznat příjemce plnění 

tzn. objednatel. 

 

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. 3430/82/6/2017, ze dne 14. prosince 2017. 
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3618/86/6/2018 Veřejná zakázka „Oprava povrchu ul. Pod Valy, Kozlovská v 

Přerově“ – 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 

povrchu ul. Pod Valy, Kozlovská v Přerově“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Oprava povrchu ul. Pod Valy, Kozlovská v Přerově“, 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. Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 26271303 

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

Praha 1 

45274924 

4. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s., 

Albertova 21, PSČ 779 00 Olomouc 

25869523 

5. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 62360213 

 

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

hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

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

Ing. Karel Kuchař projektant Ing. Iva Podhorná projektant 

Miroslav Piekutowski Odbor řízení projektů a 

investic 

Ing. Zdeněk Dostál Odbor řízení projektů a 

investic 

 

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. 
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3619/86/6/2018 Veřejná zakázka „Oprava fasád na bytových domech v r. 2018“ – 

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 „Oprava fasád na bytových 

domech v r. 2018“, 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 PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov 

I-Město, 750 02 Přerov, IČ 27769585 z účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Oprava fasád na bytových domech v r. 2018“, a to z důvodu nesplnění 

zadávacích podmínek, 

 

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

fasád na bytových domech v r. 2018“, je účastník výběrového řízení Radim Reniers, 

Strakatého 3769/7, 636 00, Brno – Židenice, IČ 05453984, jehož nabídka byla vyhodnocena 

jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která splňuje stanovené zadávací 

podmínky, 

 

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

Radimem Reniersem, Strakatého 3769/7, 636 00, Brno – Židenice, IČ 05453984, jako 

zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava fasád na bytových domech v r. 

2018“, za předpokladu finančního krytí investiční akce. 

                

Cena za plnění bude činit 1.363.604,32 Kč bez DPH.  

 

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH ve výši 15 % je povinen přiznat příjemce plnění 

tzn. objednatel. 

 

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. 3431/82/6/2017, ze dne 14. prosince 2017. 

 

3620/86/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ - 

schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce, schválení 

zadávacího řízení a jeho zahájení, pověření komise 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem 

„Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“, dle příloh č. 1 – 3, 
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2. schvaluje zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace 

vzduchotechniky kina Hvězda“, ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 3 písm. a) a § 

52 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

„zákon“), postupem podle § 53 zákona, 

 

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

„Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ podle § 53 odst. 1 zákona, za předpokladu 

finančního krytí investiční akce, 

 

4. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k podání nabídek: 

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. PKD PROJEKT s.r.o., Nádražní 878, Hranice I-Město, 753 01 

Hranice 

03889530 

2. ANDREA Zlín s.r.o., Burešov 4886, 760 01 Zlín 46970291 

3. MORYS s. r. o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 42864771 

4. Vzduchotechnika Zmrzlík s.r.o., Uničovská 2295/69, 785 01 

Šternberk 

25900102 

5. TEPLO - CHLAD s.r.o., Tovačovská 1017/4, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov 

04491131 

  

 

5. pověřuje , v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona, k provádění úkonů podle zákona 

komisi ve složení: 

 

Členové komise Organizace  Náhradníci komise  Organizace 

Pavel Košutek Zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele 

Ing. Jiří Knop projektant Ing. Zdeněk Dostál MMPr, Odbor řízení 

projektů a investic 

Marek Dostál VPRID Ing. Jaroslav Kazda VPRID 

Mgr. Jaroslav Macíček Kulturní a informační 

služby města Přerova 

František Střelec Kulturní a informační 

služby města Přerova 

Jiří Raba MMPr, Odbor řízení 

projektů a investic 

Ing. Miroslava 

Machurová 

MMPr, Odbor řízení 

projektů a investic 

 

Administrátor zadávacího 

řízení 

Organizace Náhradník administrátora Organizace 

 Ing. Alena Řihošková Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a 

dotací 

Mgr. Veronika Sovová Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a 

dotací 

 

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

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména výzvy k podání nabídek, zadávací 

dokumentace, vysvětlení zadávací dokumentace a dále pak rozhodnutí o vyloučení účastníka 

zadávacího řízení, rozhodnutí o výběru dodavatele, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, 

písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 
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3621/86/6/2018 Zpracování studie "Cyklostezka Dluhonice - Předmostí" 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zpracování studie "Cyklostezka Dluhonice - Předmostí" na novou trasu podél 

silnice III/01857 

 

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic MMPr zadáním studie, tj. prověřením průchodnosti 

navrhované trasy cyklostezky z Dluhonic do Předmostí 

 

3622/86/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16“ - schválení zadávacích 

podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16“ v 

obsahu dle příloh č. 1 – 2, 

 

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

názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 

16“, postupem dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov  277 69 585 

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

02 

253 95 653 

3. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, Přerov I-Město, PSČ 750 

02 

496 89 053 

4. VESTAV group s.r.o., Víta  Nejedlého 601, Vyškov,  PSČ 682 01 

  

276 75 912 

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

  

258 26 069 

 

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

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

o výběru dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

5. 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. 

 

3623/86/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 – Vybavení odborných učeben“ - 

schválení zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace 

a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 –Vybavení 

odborných učeben“ 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 § 25 zákona, podle části čtvrté zákona v 

nadlimitním režimu v otevřeném řízení postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 –Vybavení 

odborných učeben“, postupem dle ustanovení § 56 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o 

zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 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. 

 

3624/86/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 - KONEKTIVITA“ - schválení 

zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 - 

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 § 25 zákona, podle části čtvrté zákona v 

nadlimitním režimu v otevřeném řízení postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 - KONEKTIVITA“, 

postupem dle ustanovení § 56 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího 

řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 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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3625/86/6/2018 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 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu 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, 

 

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 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 § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem 

č. 16/2016, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov  277 69 585 

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

3. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, 750 02 Přerov I-Město 496 89 053 

4. PTÁČEK - pozemní stavby a.s., Podvalí 629, 752 01 Kojetín I-Město 258 96 873 

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

 

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

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

o výběru dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

5. 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. 

 

3626/86/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

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

14 – Vybavení odborných učeben“ - schválení zadávacích podmínek, 

zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ Přerov-

Předmostí, Hranická 14 – Vybavení odborných učeben“ 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 § 25 

zákona, podle části čtvrté zákona v nadlimitním režimu v otevřeném řízení postupem podle § 

56 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení otevřeného 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 – Vybavení odborných učeben“, postupem dle ustanovení § 56 zákona, tj. 
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schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 

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. 

 

3627/86/6/2018 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 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky nadlimitní 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 § 25 zákona, 

podle části čtvrté zákona v nadlimitním režimu v otevřeném řízení postupem podle § 56 a 

souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení otevřeného 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 § 56 zákona, tj. schvaluje odeslání 

oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 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. 

 

3628/86/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5“ - schválení zadávacích podmínek, 

zahájení zadávacího řízení 

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

„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5“ v 

obsahu dle příloh č. 1 – 2, 

 

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

názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5“, 

postupem dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, Přerov I-Město, PSČ 750 

02 

496 89 053 

2. PTÁČEK - pozemní stavby a.s., Podvalí 629, Kojetín I-Město PSČ 752 01 258 96 873 

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

4. ZAK PLUS – stavba  s.r.o.,  Polní 85, 750 02  Přerov 258 26 069 

5. NOSTA - Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín 476 71 416 

 

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

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

o výběru dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

5. 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. 

 

3629/86/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5 – Vybavení odborných učeben“ - 

schválení zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5 –Vybavení odborných 

učeben“ 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 § 25 zákona, podle části čtvrté zákona v nadlimitním režimu v 

otevřeném řízení postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5 – Vybavení odborných 

učeben“, postupem dle ustanovení § 56 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení 

zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 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, 
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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. 

 

3630/86/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5 - KONEKTIVITA“ - schválení 

zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5 - 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 § 25 zákona, podle části čtvrté zákona v nadlimitním režimu v 

otevřeném řízení postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5 - KONEKTIVITA“, 

postupem dle ustanovení § 56 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího 

řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 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. 

 

 

3631/86/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, U TENISU 4“ - schválení zadávacích podmínek, zahájení 

zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U TENISU 4“ v obsahu dle 

příloh č. 1 – 2, 

 

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

názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U TENISU 4“, 

postupem dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016, 

 

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

 

 



13 

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02Přerov  277 69 585 

2. PTÁČEK - pozemní stavby a.s., Podvalí 629, Kojetín I-Město, PSČ 752 01 258 96 873 

3. První  KEY – STAV a.s, Lánská 128, 739 61 Třinec 253 85 127 

4. Hanácké  stavby spol. s r.o., Čsl. arm.sboru 32, 798 11 Prostějov-Vrahovice 607 35 309 

5. LIKOSTAV spol. s r. o, Žerotínovo nám. 163/12, 750 02 Přerov 278 34 280 

 

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

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

o výběru dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

5. 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. 

 

3632/86/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, U TENISU 4 - Vybavení odborných učeben“ - schválení 

zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U TENISU 4 – Vybavení odborných učeben“ 

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 § 25 zákona, podle části čtvrté zákona v nadlimitním režimu v 

otevřeném řízení postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U TENISU 4 – Vybavení odborných učeben“, 

postupem dle ustanovení § 56 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího 

řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 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. 

 

3633/86/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, U TENISU 4 - KONEKTIVITA“ - schválení zadávacích 

podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace 

a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U TENISU 4 – 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 § 25 zákona, podle části čtvrté zákona v nadlimitním režimu v otevřeném 

řízení postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U TENISU 4 – KONEKTIVITA“, postupem 

dle ustanovení § 56 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k 

uveřejnění způsobem podle § 212 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. 

 

3634/86/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

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

zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

příloh č. 1 – 2, 

 

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

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

postupem dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov  277 69 585 

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

3. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, 750 02 Přerov I-Město 496 89 053 

4. Hanácké  stavby spol. s r.o., Čsl. arm.sboru 32, 798 11 Prostějov-Vrahovice 607 35 309 

5. LIKOSTAV spol. s r. o, Žerotínovo nám. 163/12, 750 02 Přerov 278 34 280 

 

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

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

o výběru dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 
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5. 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. 

 

3635/86/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 – Vybavení odborných učeben“ - schválení 

zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 – Vybavení odborných učeben“ 

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 § 25 zákona, podle části čtvrté zákona v nadlimitním režimu v 

otevřeném řízení postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 – Vybavení odborných učeben“, 

postupem dle ustanovení § 56 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího 

řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 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. 

 

3636/86/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

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

podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky nadlimitní 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 § 25 zákona, podle části čtvrté zákona v nadlimitním režimu v otevřeném 

řízení postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 – KONEKTIVITA“, postupem 

dle ustanovení § 56 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k 

uveřejnění způsobem podle § 212 zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky 

neomezený počet dodavatelů, 
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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. 

 

3637/86/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

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

zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

č. 1 – 2, 

 

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

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

dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. ZJS- realizace  staveb s.r.o., Kratochvílova 41, Přerov, PSČ 750 02 286 11 942 

2. VESTAV group s.r.o., Víta Nejedlého  601, Vyškov,  PSČ 682 01 276 75 912 

3. ZAK PLUS – stavba s.r.o.,  Polní 85, Přerov, PSČ 750 02   258 26 069 

4. NOSTA - Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín 476 71 416 

5. První  KEY – STAV a.s, Lánská 128, 739 61 Třinec 253 85 127 

 

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

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

o výběru dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

5. 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. 

 

3638/86/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Svisle 13 – Vybavení odborných učeben“ - schválení 

zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13 –Vybavení odborných učeben“ v 

obsahu dle příloh č. 1 – 2. Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v 

zadávacím řízení, v souladu s § 25 zákona, podle části čtvrté zákona v nadlimitním režimu v 

otevřeném řízení postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13 – Vybavení odborných učeben“, 

postupem dle ustanovení § 56 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího 

řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 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. 

 

 

3639/86/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Svisle 13 - KONEKTIVITA“ - schválení zadávacích 

podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky nadlimitní 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 § 25 zákona, podle části čtvrté zákona v nadlimitním režimu v otevřeném řízení 

postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13 – KONEKTIVITA“, postupem dle 

ustanovení § 56 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k 

uveřejnění způsobem podle § 212 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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3640/86/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8“ - schválení zadávacích podmínek, 

zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8“ v obsahu 

dle příloh č. 1 – 2, 

 

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

názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8“, 

postupem dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. PROFISTAV PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a, Přerov VI-Újezdec, PSČ 

750 02 

253 95 653 

2. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, Přerov I-Město, PSČ 750 

02 

496 89 053 

3. PTÁČEK - pozemní stavby a.s., Podvalí 629, Kojetín I-Město, PSČ 752 01 258 96 873 

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

5. NOSTA - Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín 476 71 416 

 

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

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

o výběru dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

5. 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. 

 

3641/86/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8 – Vybavení odborných učeben“ - 

schválení zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení, pověření 

komise 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8 –Vybavení odborných 

učeben“ 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 § 25 zákona, podle části čtvrté zákona v nadlimitním režimu v 

otevřeném řízení postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8 – Vybavení odborných 

učeben“, postupem dle ustanovení § 56 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení 
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zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 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. 

 

3642/86/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8 - KONEKTIVITA“ - schválení 

zadávacích podmínek, zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8 - 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 § 25 zákona, podle části čtvrté zákona v nadlimitním režimu v 

otevřeném řízení postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8 - KONEKTIVITA“, 

postupem dle ustanovení § 56 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího 

řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 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. 

 

3643/86/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - prostoru sloužícího podnikání v budově 

jiná stavba č.p. 1072, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) 

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

sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 1072, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) o celkové výměře 25,97 m2 a 

vyhlášení výběrového řízení na nájem tohoto prostoru za podmínek uvedených v upravené důvodové 
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zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova,  

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

 

3644/86/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - prostoru sloužícího podnikání v budově 

jiná stavba č.p. 1072, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) 

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

sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 1072, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) o celkové výměře 129,06 m2 a 

vyhlášení výběrového řízení na nájem tohoto prostoru za podmínek uvedených v upravené důvodové 

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

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

 

 

3645/86/7/2018 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 63 a p.č. 200 oba v 

k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                                      

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

statutárního města Přerova – úplatném převodu pozemku p.č. 63 orná půda o výměře 1327 m2  

a pozemku p.č. 200  zahrada o výměře 1489 m2 oba v k.ú. Žeravice. 

 

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

úplatný převod pozemku p.č. 63 orná půda o výměře 1327 m2  a pozemku p.č. 200  zahrada o 

výměře 1489 m2 oba v k.ú. Žeravice. 

 

 

3646/86/7/2018 Úplatný převod  nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 6136/6 a p.č. 6136/22, oba v k.ú. Přerov  

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

převod pozemků p.č. 6136/6 ost. plocha o výměře  23 m2 a p.č. 6136/22 ost. plocha o výměře 25 m2, 

oba v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti EKO Agrostav 

a.s., se sídlem Přerov, Tovačovská 300, IČ 47672200 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

23 000,- Kč, tj.  480,- Kč/m2  a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy. 

 

 

3647/86/7/2018 Bezúplatný převod pozemku p.č. 5276/20 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní 

pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Přerova  

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

převod nemovité věci -  pozemku p.č. 5276/20 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový 

úřad, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, do vlastnictví statutárního 

města Přerova. 
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3648/86/7/2018 Bezúplatný převod  id. podílu ¼ pozemku p.č. 510/9 a pozemku p.č. 

510/18 oba v k.ú. Předmostí  z vlastnictví České republiky s 

příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad 

do vlastnictví statutárního města Přerova  

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

převod nemovitých věcí  - id. podíl ¼  pozemku p.č. 510/9 ost. plocha  o výměře 902 m2 a pozemek 

p.č. 510/18 ost. plocha o výměře 278  m2 oba  v k.ú. Předmostí z vlastnictví České republiky s 

příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

3649/86/7/2018 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

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

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

(Jasínkova 4)  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor v budově občanské vybavenosti  č.p. 829, 

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

(Jasínkova 4) o celkové výměře 151,68 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a o.p.s.  AJORODINKA mateřská škola, se sídlem Přerov I-Město, Želatovská 

12, IČ 02590425, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, 

29 dnů, s účinností od 2.3. do 30.3.2018. Výše nájemného bude činit 286,-Kč (bez DPH). 

Účelem nájmu bude využití prostor pro rekonstrukci prostor pro provozování dětské skupiny, 

volnočasových a výchovně-vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi, k poskytování sociálně-

právní ochrany dětí a mládeže na základě pověření Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

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. 

 

3650/86/7/2018 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

nebytové jednotky č. 191/103 v budově bytový dům č.p. 190, 191, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. 

Přerov (Kozlovská 4) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku č. 191/103 jiný nebytový prostor 

v budově bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) o výměře 91,40 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a společností Papír Plus s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Žerotínovo nám. 

652/17, IČ 25824392, jako nájemcem, ve znění dle přílohy.  Výše nájemného bude činit 

96.000,-Kč/rok (dle nabídky nájemce). Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 rok, s účinností 

od 1.3.2018. Účelem nájmu bude využití prostoru jako prodejna školních a kancelářských 

potřeb. 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. 
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3651/86/7/2018 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 5021 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 5021 ost. plocha o výměře 7,11 m2 

v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a  manželi P.K. a Ing. 

P.K.  jako nájemci, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

Nájem bude uzavřen na  dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše úhrady za nájem bude 

činit  40,- Kč/m2, tj. 284,- Kč/rok dle vnitřního předpisu č. 12/2017. Účelem nájmu bude parkování 

osobního vozidla. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 5021 ost. plocha v k.ú. Přerov o 

výměře 5,4 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a  manželi P.T. a D.T.  

jako nájemci, ve znění dle přílohy č. 2. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 3 měsíce. Výše úhrady za nájem bude činit  40,- Kč/m2, tj. 216,- Kč/rok dle vnitřního 

předpisu č. 12/2017. Účelem nájmu bude parkování osobního vozidla. 

 

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

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

 

3652/86/7/2018 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 805/6 ovocný sad v k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 805/6 ovocný sad v k.ú. Dluhonice 

o výměře 36 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a  V.Š.  jako 

nájemcem, ve znění dle přílohy č. 1.  

 

Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou. Výše úhrady za nájem bude činit  40,- Kč/m2, tj. 1 440- 

Kč/rok dle vnitřního předpisu č. 12/2017. Účelem nájmu bude parkování osobního vozidla. 

Součástí nájemní smlouvy bude dohoda o bezesmluvním užívání ve výši 40,- Kč/m2 za 3 roky zpětně 

od data uzavření dohody. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

3653/86/7/2018 Výpůjčka části zdi budovy TGM 8 - dodatek č. 1 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání výpovědi ke smlouvě o výpůjčce ze dne 19.05.2014 uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov (jako půjčitelem) a příspěvkovou organizací Kulturní a informační 

služby města Přerova, se sídlem Přerov I – Město, nám. T.G.Masaryka 150/8, IČ 45180512 

(jako vypůjčitelem), kdy předmětem výpůjčky je část zdi o výměře 6x4 m2, která je součástí 

budovy – objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I – Město, postavené na 

pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (náměstí TGM 8) za účelem využití části zdi jako reklamního 

zařízení k propagaci kulturních a společenských akcí, pořádaných či spolupořádaných 

statutárním městem Přerov a akcí pořádaných vypůjčitelem. 
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení. 

 

3654/86/7/2018 1. Smlouva o právu provést stavbu „Inženýrské sítě a komunikace pro 

lokalitu výstavby RD k.ú. Kozlovice u Přerova – II. etapa“ – dodatek č. 

1                                                                                                                                                                                               

2. Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitém majetku ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – kanalizace na části pozemku 

p.č. 723/14 a p.č. 723/8 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova – dodatek č. 1 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu „Inženýrské sítě a 

komunikace pro lokalitu výstavby RD k.ú. Kozlovice u Přerova – II. etapa“ uzavřené dne 

6.3.2017 mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a panem R.Š., jako 

stavebníkem ve znění dle přílohy č. 1. 

Předmětem dodatku je souhlas města se změnou trasy kanalizace, včetně umístění čerpací stanice a 

souhlas s jejím umístěním na pozemku na p.č. 723/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.3.2018 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení, spočívajícího  v 

povinnosti  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 tohoto  vedení  k  tíži pozemků p.č. 723/14 a p.č. 723/8 oba v k.ú. 

Kozlovice u Přerova. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, a 

to za jednorázovou úhradu stanovenou na základě znaleckého posudku, s tím, že jednorázová 

úhrada bude vyčíslena včetně náhrady za omezení pozemků budoucího povinného ochranným 

pásmem stavby. V případě, že bude zřízení věcného břemene - služebnosti podléhat ke dni 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dani z přidané hodnoty, bude 

jednorázová úhrada navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřen dodatek č. 1  ke smlouvě o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřené dne 9.6.2017 mezi společností Vodovody a kanalizace 

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

městem Přerov (jako budoucím povinným) a panem R.Š. (jako investorem) ve znění dle přílohy č. 2.  

Předmětem dodatku je změna rozsahu služebnosti - vyjmutí pozemku p.č. 213 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova  a rozšíření o pozemky p.č. 723/14 a p.č. 723/8 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.3.2018 

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

1. a bodu 2. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do 

katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

3655/86/7/2018 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 627/39, p.č. 

627/46 oba v k.ú. Předmostí a na  pozemku p.č. 171 v k.ú. Popovice u 

Přerova. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího 

právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat nadzemní kabelové vedení  VN 22 kV a s 
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tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti povinného strpět  a umožnit oprávněnému a jím 

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

údržby, včetně případné rekonstrukce  a odstranění nadzemního kabelového vedení veřejného  VN 22 

kV  k tíži pozemků p.č. 627/39, p.č. 627/46 oba v k.ú. Předmostí v rozsahu dle geometrického plánu č. 

1214-24/2017,  a k tíži pozemku  p.č. 171 v k.ú. Popovice u Přerova v rozsahu dle geometrického 

plánu č.279-25/2017, a to ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. 

 Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budou uzavřeny mezi Statutárním městem 

Přerov, se sídlem Bratrská 34, 750 02 Přerov IČ 00301825, jako povinným z věcného břemene – 

služebnosti a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 

Děčín, IČ 24729035, zastoupenou společností  ENPRO  Energo s.r.o., se sídlem Sokolská 137/45, 757 

01 Valašské Meziříčí, IČ 28628250, 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, zastoupenou Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno, 

jako investorem. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 627/39, p.č. 

627/46 oba v k.ú. Předmostí bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem č. 2017/VB/Před-006/D1 ve výši 3.390,- Kč včetně DPH.  

Smlouva o  zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 171 v k.ú. Popovice  u 

Přerova bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2017/VB/Pop-

001/D1 ve výši 410,- Kč včetně DPH. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.3.2018 

 

3656/86/7/2018 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – pozemcích 

p.č. 7, p.č. 5, p.č. 1, p.č.  3, p.č. 2, p.č. 60, p.č. 251/6, p.č. 253, p.č. 254, 

p.č. 256, p.č. 257, p.č. 269,   p.č. 9, p.č. 112, p.č. 10, p.č. 4, p.č. 151, p.č. 

6, p.č. 164 vše v k.ú. Žeravice. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s umístěním stavby „ Přerov – Žeravice náves obnova vedení NNk“ č. st. IE-12-

8004765/BVB/1, v rozsahu dle předloženého situačního nákresu na pozemcích p.č.7, p.č.5, 

p.č.1, p.č. 3, p.č. 2, p.č. 60, p.č. 251/6, p.č. 253, p.č. 254, p.č. 256, p.č. 257, p.č. 269,  p.č. 9, 

p.č. 112,  p.č. 10, p.č. 4, p.č. 151, p.č. 6, p.č. 164 vše v k.ú. Žeravice . 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č.7, p.č.5, p.č.1, p.č. 3, 

p.č. 2, p.č. 60, p.č. 251/6, p.č. 253, p.č. 254,p.č. 256, p.č. 257, p.č. 269,  p.č. 9, p.č. 112,p.č. 10, 

p.č. 4, p.č. 151, p.č. 6, p.č. 164 vše v k.ú. Žeravice  o celkové výměře cca 1101 m2. 

 

3. zřizuje věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – 

služebnosti zřídit a provozovat podzemní  kabelové vedení  NN a s tím spojeného omezení 

povinného, spočívajícího v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 

osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, 

včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto kabelového vedení k tíži pozemků p.č.7, 

p.č.5, p.č.1, p.č. 3, p.č. 2, p.č. 60, p.č. 251/6, p.č. 253, p.č. 254,p.č. 256, p.č. 257, p.č. 269, p.č. 

478, p.č. 9, p.č. 112,p.č. 10, p.č. 4, p.č. 151, p.č. 6, p.č. 164 vše v k.ú. Žeravice  v majetku 

statutárního města Přerova ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce , a.s., se sídlem Děčín  IV 

–Podmolky, Teplická 874/8, IČ 24729035, a po uplynutí zákonem stanovené doby pro 

zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, 

nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem 

Přerov, jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti a 

společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmolky, Teplická 874/8, zastoupené na základě 
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plné moci evid.č. PM/II-007/2017 zmocněncem společností ENPRO Energo s.r.o.,  se sídlem  

Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí,  jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným 

ze služebnosti. 

 

 

3657/86/7/2018 Provoz sportovišť (Zimní stadion, Městská sportovní hala, koupaliště 

Penčice a bazén Přerov) od 1.1.2019  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. odkládá materiál "Provoz sportovišť (Zimní stadion, Městská sportovní hala, koupaliště 

Penčice a bazén Přerov) od 1.1.2019" k projednání na Radu města Přerova, která se uskuteční 

dne 22.3.2018, 

 

2. rozšiřuje návrh na usnesení o variantu III – záměr provozování sportovišť (Zimního stadionu, 

Městské sportovní haly, koupaliště Penčice a plaveckého areálu Přerov) formou služby 

obecného hospodářského zájmu. 

 

 

3658/86/7/2018 Výměna stožáru SSZ a doplnění  HW A SW na SSZ Komenského x 

Palackého v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov a společností AŽD Praha 

s.r.o., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146/2, IČO:48029483, ve znění dle přílohy 

č.1 a to za předpokladu finančního krytí. Předmětem smlouvy o dílo je provedení výměny 

stožáru světelného signalizačního značení (dále jen SSZ) a doplnění HW A SW na SSZ 

Komenského x Palackého v Přerově. Celková cena za provedení díla nepřesáhne částku 

145.000,- Kč vč. DPH. 

 

Jedná se o provedení výměny nakloněného stožáru SSZ a o doplnění HW a SW na SSZ Komenského 

x Palackého v Přerově. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 22.8.2018 

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

společností AŽD Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146/2, 

IČO:48029483,  dle přílohy č.1. 

 

 

3659/86/7/2018 Aplikace inflační doložky na nájemné v městských bytech  

Rada města Přerova po projednání schvaluje zvýšení nájemného u bytů vlastněných nebo 

spoluvlastněných statutárním městem Přerov, u kterých nájemní smlouva obsahuje inflační doložku, o 

roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý 

kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem za rok 2017, tedy o 2,5 %, a to s účinností od 

1. května 2018. 
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3660/86/8/2018 Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad při základních 

školách zřizovaných statutárním městem Přerovem  

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností od 01. 03. 2018 do funkce člena školské rady  

 

a) při Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16: 

 PhDr. Jiří Pospíšil 

 Mgr. Jarmila Ižová  

 

b) při Základní škole Přerov, Svisle 13: 

 Mgr. Lada Galová 

 MUDr. Marie Mathonová  

 

c) při Základní škole Přerov, Trávník 27: 

 Mgr. Hana Pavlíčková 

 Ing. Hana Mazochová  

 

d)  při Základní škole Přerov, U tenisu 4: 

 Marek Dostál 

 MUDr. Jiří Hadviger 

 

e) při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 : 

 Michal Zácha  

 Mgr. Martina Roopnarine 

 

f) při Základní škole Přerov, Za mlýnem 1: 

 Bc. Jana Vilišová, DiS. 

 Ing. Vladimír Holan 

 

g) při Základní škole Přerov, Želatovská 8: 

 Mgr. Ivanka Grigárková  

 Karel Kundrátek  

 

h) při Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 

14: 
 Michal Stoupa 

 Mgr. Marie Plánková 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 28.2.2018 

 

3661/86/9/2018 Tréninkové bydlení  - doplatek jistoty po úspěšném ukončení účasti v 

pilotním projektu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o realizaci pilotního projektu Tréninkové bydlení. 

 

2. schvaluje prominutí úhrady 1/2 doplatku jistoty před podpisem nájemní smlouvy u nájemců, 

kteří na základě návrhu Kazuistické skupiny úspěšně ukončili Pilotní projekt "Tréninkové 

bydlení"a se kterými bude uzavřena následná nájemní smlouva k danému bytu s tím, že jistota 

je splatná do doby prvního prodloužení nájemního vztahu. Podmínkou je splnění kritérií pro 
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poskytnutí sociálního resp. dostupného bytu dle Vnitřního předpisu č. 3/2016 vydaného Radou 

města Přerova, o hospodaření s obecními byty, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal, Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 1.3.2018 

 

3662/86/9/2018 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemních smluv k obecním 

bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (1+2), o ploše 54,81 m2, v domě č. p. 2147, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1154, v k. ú. Přerov, Denisova, 

č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní H.S., za nájemné ve výši 2 265 

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

předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018 s možností 

prodloužení.  Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (1+2), o ploše 53,97 m2, v domě č. p. 2148 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1153, v k. ú. Přerov, Denisova, 

č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem J.S., za nájemné ve výši 2 263 

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

předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018 s možností 

prodloužení.  Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 1.3.2018 

 

3663/86/10/2018 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako dárcem a Českou 

republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 

Olomouc, IČ 70885940, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 

7.500,- Kč pro účely požární ochrany. 

 

2. pověřuje Ing. Petra Měřínského, náměstka primátora, podpisem darovací smlouvy. 

 

3664/86/10/2018 Smlouva o zajištění reklamy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 50.000 Kč (plus platná sazba DPH) 

mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem DPOV,  a.s. se 

sídlem Přerov, Husova 635/1b,  PSČ 751 52, IČ: 27786331, DIČ: CZ27786331, jejímž účelem 

je prezentace objednatele v rámci oslav, pořádaných městem k 100. výročí Republiky (Dne 

vzniku samostatného československého státu), 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem výše uvedené smlouvy o 

zajištění reklamy. 
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3665/86/10/2018 Žádost o udělení výjimky z vnitřního předpisu č.16/2016 

Rada města Přerova po projednání uděluje výjimku dle čl. XVII vnitřního předpisu č.16/2016 a 

povoluje řediteli MP oslovit jen dodavatele, u kterých má zjištěno, že nabízejí poptávaný produkt. 

 

3666/86/10/2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání:  

 

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

vznesenými na 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský 

Termín: 12.3.2018 

2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek vznesených 

na 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova v souladu s ustanoveními platného jednacího 

řádu zejm. čl. 8, odst.1 písm. c). 

 

3667/86/11/2018 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského 

Rada města Přerova po projednání jmenuje primátora Mgr. Vladimíra Puchalského, náměstka 

primátora Ing. Petra Měřínského, člena Zastupitelstva města RSDr. Josefa Nekla a vedoucího odboru 

koncepce a strategického rozvoje Ing. Pavla Galu do pracovní skupiny zřízené k Memorandu o 

spolupráci uzavřeného mezi Statutárním městem Přerov, společností Technické služby města Přerova, 

s.r.o., společností Teplo Přerov a.s., společností VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. a společností  

Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o. 

 

3668/86/11/2018 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností od 1.3.2018 do funkce člena Komise pro 

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

Věroslava Vránu. 

 
V Přerově dne 22. 2. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Vladimír Puchalský        Mgr. Helena Netopilová 

primátor statutárního města Přerova     členka Rady města Přerova 


