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USNESENÍ z 89. schůze Rady města Přerova konané dne 5. dubna 2018 

 

3695/89/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 89. schůze Rady města 

Přerova konané dne 5. dubna 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 89. schůze Rady města Přerova konané dne 5. dubna 2018, 

 

2. schvaluje Ing. Vladimíra Holana ověřovatelem usnesení a zápisu 89. schůze Rady města 

Přerova. 

 

3696/89/3/2018 Návrh škodní komise - Pokuta ve výši 250 tis. uložená ÚOHS za 

správní delikt - změna usnesení 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 3670/87/3/2018 ze dne 08.03.2018 tak, že 

body 2. a 3. usnesení se vypouští a usnesení nově zní: 

 

"Rada města Přerova po projednání bere na vědomí doporučení škodní komise ve věci škody 

způsobené udělením pokuty ve výši 250.000,-Kč od Úřadu pro hospodářskou soutěž za správní delikt, 

který měl být spáchán tím, že veřejná zakázka na služby spočívající v zajištění dopravní obslužnosti 

byla zadána postupem podle § 18 písm. b) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů (tzv. přímé zadání), ačkoliv nebyly splněny podmínky podle § 21 

odst. 1 citovaného zákona o veřejných službách, a to neuplatňovat škodu vůči konkrétním 

zaměstnancům, neboť nebylo shledáno porušení povinností konkrétním zaměstnancem, a nést ji plně z 

rozpočtu statutárního města Přerova a ukládá uplatnit náhradu škody z titulu vadného plnění po 

společnosti MT Legal. s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, IČ: 28305043.“ 

Odpovídá: Mgr. P. Mlčoch 

Termín: 30.06.2018 

 

3697/89/4/2018 Rozpočtové opatření č. 7 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

3698/89/4/2018 Schválení účetních závěrek sestavených ke dni 31. 12. 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje roční účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem    

Přerov sestavené ke dni 31. 12. 2017, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek. 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit roční účetní závěrku statutárního 

města Přerova sestavenou ke dni 31. 12. 2017, a to v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých 

vybraných účetních jednotek, včetně výsledku hospodaření ve výši 129.979.623,80 Kč a jeho 

použití na tvorbu kategorie výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

Odpovídá: Ing. Petr  Měřínský 

Termín: 31.05.2018 

 

3699/89/4/2018 Sberbank CZ, a. s. - smlouvy o elektronické komunikaci   

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o elektronické 

komunikaci mezi bankou a klienty na služby Sberbank Online Banking mezi statutárním městem 

Přerov jako klientem a Sberbank CZ, a. s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČ 

25083325, jako bankou, ve znění dle přílohy důvodové zprávy, jejichž předmětem je rozšíření přístupu 

k elektronickému bankovnictví o nově zřízený spořící účet číslo 4211190973/6800. 

 

3700/89/4/2018 Československá obchodní banka, a. s. - smlouva o využívání služby 

ČSOB CEB 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o využívání služby ČSOB CEB mezi 

statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 

Praha 5, IČ 00001350, ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

3701/89/5/2018 Vyřazení dokumentací z majetku města 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyřazení dokumentací nerealizovaných akcí dle 

důvodové zprávy z majetkového účtu 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku města, 018 - 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek. 

 

3702/89/6/2018 Oprava lesních cest, LHC Přerov 2 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit podklady k žádosti o dotaci na projekt 

Oprava lesních cest, LHC Přerov 2 v roce 2018 z Programu rozvoje venkova (dále POV), 

Opatření 4 – Investice do hmotného majetku, operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura a projekt v 

řádném termínu, do 23.4.2018, podat. 

 

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

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci dotace z POV v roce 2018 

na projekt Oprava lesních cest, LHC Přerov 2.  

 

Žádost o dotaci se zpracovává v elektronickém prostředí MS2014+ a veškeré dokumenty jsou 

podepisovány elektronickým podpisem. Pro jednodušší a flexibilnější komunikaci s poskytovatelem 

dotace, která probíhá pouze elektronicky, bude následně k těmto úkonům pověřen pracovník oddělení 

řízení projektů, veřejných zakázek a dotací Odboru řízení projektů a investic. 
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3703/89/6/2018 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.  

VPI/MS/2018/00056 „VPIC_PR_Žeravice_Most přes Olešnici“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPI/MS/2018/00056 mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 04084063 jako vlastníkem sítě elektronických 

komunikací a statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, Bratrská 709/34, 750 11  Přerov 

jako stavebníkem ve znění dle přílohy. 

 

2. pověřuje ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic uzavřením 

smlouvy se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 

130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 04084063 za nabídkovou cenu 134.430,00 Kč. 

 

3704/89/6/2018 Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o projektu "Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy 

města Přerova", který je připravován k podání žádosti o dotaci v rámci ITI Olomoucké 

aglomerace, dle důvodové zprávy, 

 

2. ukládá Odboru řízení projektu a investic ve spolupráci s Odborem koncepce a strategického 

rozvoje připravit projektový záměr a žádost o dotaci z Operačního programu doprava v 

souladu s výzvou ITI Olomoucké aglomerace, 

 

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

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu. 

 

3705/89/6/2018 Veřejná zakázka „Externí zajištění činnosti městského architekta“ -  

zrušení zadávacího řízení a schválení zahájení opakovaného 

zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Externí zajištění 

činnosti městského architekta“, zahájené v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016, z důvodu neobdržení nabídek, 

 

2. schvaluje zadávací a obchodní podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu P18V00000028 

na služby „Externí zajištění činnosti městského architekta“ dle příloh č. 1 a 2, 

 

3. schvaluje zahájení opakovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

P18V00000028 na služby s názvem „Externí zajištění činnosti městského architekta“, v 

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

předpisu č. 16/2016, 

 

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

hodnocení nabídek ve složení:  
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Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Mgr. Vladimír Puchalský zástupce zadavatele nebude jmenován zástupce zadavatele 

Ing. Pavel Gala věcný gestor nebude jmenován věcný gestor 

Ing. arch. Zdeňka 

Vydrová 

odborník pro oblast 

architektury a urbanismu 

nebude jmenován odborník pro oblast 

architektury a urbanismu 

JUDr. Jiří Plos odborník - právní 

specialista 

nebude jmenován odborník 

Ing. arch. Marek Janatka odborník pro oblast 

architektury a urbanismu 

nebude jmenován odborník pro oblast 

architektury a urbanismu 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Bc. Bohdana Kalincová 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. 

 

3706/89/6/2018 Veřejná zakázka „Celková oprava střechy u bytového domu nám. Fr. 

Rasche 3 a gen. Štefánika 7 v Přerově“ – 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 „Celková oprava střechy u 

bytového domu nám. Fr. Rasche 3 a gen. Štefánika 7 v Přerově“, zadávané v souladu s ust. § 

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

 

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

„Celková oprava střechy u bytového domu nám. Fr. Rasche 3 a gen. Štefánika 7 v Přerově“, je 

účastník výběrového řízení společnost PROFISTAV PŘEROV a.s., se sídlem K Moštěnici 

265/8a, 750 02 Přerov VI – Újezdec, IČ: 25395653, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější pro část A i pro část B veřejné zakázky a je současně nabídkou, 

která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

společností PROFISTAV PŘEROV a.s., se sídlem K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov VI – 

Újezdec, IČ: 25395653, jako dodavatelem, na část A a na část B veřejné zakázky malého 

rozsahu „Celková oprava střechy u bytového domu nám. Fr. Rasche 3 a gen. Štefánika 7 v 

Přerově“. 

 

Cena za plnění bude činit: 

Pro část A: 1 567 541,- Kč bez DPH, tj. 1 802 672,- včetně 15% DPH 

Pro část B: 2 501 545,- Kč bez DPH, tj. 2 876 777,- včetně 15% DPH 
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Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem a 

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

pověření usnesením Rady města Přerova, č. usnesení 3432/82/6/2017 ze dne 14. prosince 2017. 

 

3707/89/6/2018 Veřejná zakázka „Obnova protikorozní ochrany lávky přes Strhanec u 

soutoku s Bečvou“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

zadávacího 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 „Obnova 

protikorozní ochrany lávky přes Strhanec u soutoku s Bečvou“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Obnova protikorozní ochrany lávky přes Strhanec u soutoku s Bečvou“, 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. Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 1077/2, 618 00 BRNO - ČERNOVICE 46974687 

2. PONVIA CONSTRUCT s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc 04381823 

3. MAKOS a.s., Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava -  Vítkovice 25825071 

4. STAMAKOCEL s.r.o., Tovární 158, 751 03 Brodek u Přerova  62363689 

5. TOMI-REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 25508571 

 

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

kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořadové číslo Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

1. Jan Štajnar Oddělení dopravy Alexandr Salaba Oddělení dopravy 

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

3. Irena Šikulová Oddělení dopravy Bc. Andrea Študentová Oddělení dopravy 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

Bc. Kristýna Čechová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 
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3708/89/6/2018 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov – 

energetická opatření“ -  rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení 

uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek podlimitní veřejné zakázky P18V00000001 

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

opatření“, které vyplývají z provedení úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a z doporučení a závěrů smluvního 

zastoupení zadavatele pověřeného k provádění těchto úkonů podle § 43 zákona, 

 

2. rozhodla o výběru dodavatele PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, IČ: 27769585, kterého v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona 

vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, 

 

3. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o dílo“ mezi statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem, a vybraným dodavatelem PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 27769585, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 4 

schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele, za 

podmínky schválení finančního krytí, 

 

4. 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 

420 221,6 * + 900,0 421 121,6 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

4351 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500270 – DPS Trávník 

1, Přerov - energetická opatření) 

15 100,0 + 900,0 16 000,0 

 

Cena za plnění bude činit 13.879.594,79 Kč bez DPH. 

 

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

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 83. Rady města Přerova konané 

dne 11.1.2018 (č. usn. 3514/83/6/2018), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

3709/89/6/2018 Veřejná zakázka „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a 

odpadů“ -  schválení  zadávacích podmínek, schválení zahájení 

zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky P18V00000029 na stavební práce s 

názvem „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a odpadů“, v obsahu upravené přílohy 

zadávací dokumentace, v níž se mění rozsah technické kvalifikace. Veřejná zakázka bude 



7 

 

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 P18V00000029 na 

stavební práce s názvem „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a odpadů“ 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. 

 

3710/89/6/2018 Veřejná zakázka „Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Přerov 

Želatovská 8“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 

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 „Výstavba 

hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Přerov Želatovská 8“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Výstavba hokejbalového hřiště v areálu 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. SISKO spol. s.r.o., Velká Dlážka 8, 750 02 Přerov 471 55 558 

2. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 608 38 744 

3. EUROVIA CS, a.s.,Louky 330, 763 02 Zlín 452 74 924 

4. Skanska, a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00  Praha 8 – Karlín  262 71 303 

5. SWIETELSKY stavební s.r.o., Šlechtitelů 583/1, 779 00 Olomouc 480 35 599 

 

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

kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

P. č. Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

1. Mgr. Přemysl Dvorský, 

Ph.D. 

Základní škola 

ŽELATOVSKÁ 

Ing. Zdeněk Dostál Oddělení investic 
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2. Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Petr Košutek Zástupce zadavatele 

3. Marek Dostál  Zástupce  VPRID Ing. Petr Hermély Zástupce VPRID 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

Bc. Kristýna Čechová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

3711/89/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Svisle 13“ -  zrušení zadávacího řízení a schválení zahájení 

opakovaného zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“, zahájené v souladu 

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

16/2016, z důvodu neobdržení nabídek, 

 

2. schvaluje zadávací a obchodní podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu P18V00000027 

na stavební práce „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“ 

dle příloh č. 1 a 2, 

 

3. schvaluje zahájení opakovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

P18V00000027 na stavební práce s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben 

pro ZŠ Přerov, Svisle 13“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

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

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

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

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

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

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

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

 

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, 
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6. 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. 

 

3712/89/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Za mlýnem 1“ -  zrušení zadávacího řízení a schválení 

zahájení opakovaného zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 

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

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

předpisu č. 16/2016, z důvodu neobdržení nabídek, 

 

2. schvaluje zadávací a obchodní podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu P18V00000025 

na stavební práce „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 

1“ dle příloh č. 1 a 2, 

 

3. schvaluje zahájení opakovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

P18V00000025 na stavební práce s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben 

pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

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

  

258 26 069 

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

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

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

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

6. VESTAV group s.r.o., Vita Nejedlého 601, 682 01 Vyškov   276 75 912 

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

 

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, 

 

6. 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. 

 

3713/89/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16“ -  zrušení zadávacího řízení a 

schválení zahájení opakovaného zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16“, 
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zahájené v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle 

vnitřního předpisu č. 16/2016, z důvodu neobdržení nabídek, 

 

2. schvaluje zadávací a obchodní podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu P18V00000024 

na stavební práce „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, BOŽENY 

NĚMCOVÉ 16“ dle příloh č. 1 a 2, 

 

3. schvaluje zahájení opakovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

P18V00000024 na stavební práce s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben 

pro ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o 

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

 

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

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

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

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

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

 

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, 

 

6 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. 

 

3714/89/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, U TENISU 4“ -  zrušení zadávacího řízení a schválení 

zahájení opakovaného zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 

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

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

předpisu č. 16/2016, z důvodu neobdržení nabídek, 

 

2. schvaluje zadávací a obchodní podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu P18V00000026 

na stavební práce „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U TENISU 

4“ dle příloh č. 1 a 2, 

 

3. schvaluje zahájení opakovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

P18V00000026 na stavební práce s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben 

pro ZŠ Přerov, U TENISU 4“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016, 

 

4. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 
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P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. BJM Přerov s.r.o., Polní 2818/7, 750 02 Přerov 258 65 021 

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

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

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

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

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

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

 

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, 

 

6. 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. 

 

3715/89/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - zřízení práva stavby k pozemkům 

p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 

3345/16,  vše v k.ú. Přerov – prodloužení lhůty provedení stavby. 

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

statutárního města Přerova  - prodloužení lhůty provést stavbu  nejpozději do 5 let, tj. do 31.12.2019, 

ode dne podpisu smlouvy č. MMPr/SML/1065/2014 o zřízení práva stavby k pozemkům p.č. 3343/1 

trvalý travní porost, p.č. 3344/3 ost. plocha, p.č. 3344/4 vodní plocha, p.č. 3345/2 ost. plocha, p.č. 

3345/14 ost. plocha, p.č. 3345/16 trvalý travní porost,  vše v k.ú. Přerov,  která byla uzavřena dne 

22.10.2014 mezi Statuárním městem Přerov jako vlastníkem pozemků a TK Precheza Přerov o.s., se 

sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov, IČ 22826611, jako stavebníkem. 

 

3716/89/7/2018 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerov – prostor v budově jiná stavba 

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

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

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov – změnu výměry a výše nájemného  sjednané v 

nájemní smlouvě ze dne  23.5.1994, ve znění dodatků č. 1 až č. 9, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako pronajímatelem a politickou stranou Československá strana socialistická, 

se sídlem Přerov I-Město, Palackého 77/1, IČ 49628763, jako nájemcem na prostor  v budově 

jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v 

k.ú. Přerov (Palackého 1), a to z původní výměry 90,50 m2 na novou výměru 122,29 m2, z 

původní výše nájemného 14.933,- Kč/rok (bez DPH), tj. 165,-Kč/m2/rok na novou výši 

nájemného 24.458,-Kč/rok (bez DPH), tj. 200,-Kč/m2/rok – dle vnitřního předpisu č. 12/2017 

(prostory nesloužící podnikání). 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov – změnu výměry a výše nájemného  sjednané v 

nájemní smlouvě ze dne 11.4.2005, ve znění dodatků č. 1 až č. 2, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako pronajímatelem a politickou stranou Křesťanská a demokratická  unie – 

Československá strana lidová, se sídlem Praha-Nové Město, Karlovo náměstí 317/5, IČ 

00442704, jako nájemcem na prostor v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1), a to z původní 
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výměry 51,10 m2 na novou výměru 51,31 m2, z původní výše nájemného 8.432,- Kč/rok (bez 

DPH), tj. 165,-Kč/m2/rok na novou výši nájemného 10.262,-Kč/rok (bez DPH), tj. 200,-

Kč/m2/rok – dle vnitřního předpisu č. 12/2017 (prostory nesloužící podnikání). 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerov – změnu výměry a výše nájemného  sjednané v 

nájemní smlouvě ze dne 7.2.1991, ve znění dodatků č. 1 až č. 9, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako pronajímatelem a politickou stranou Občanská demokratická strana, se 

sídlem Praha-Nové Město, Truhlářská 1106/9, IČ 16192656, jako nájemcem na prostor v 

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

p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1), a to z původní výměry 87,02 m2 na novou výměru 90,45 

m2, z původní výše nájemného 14.358,- Kč/rok (bez DPH), tj. 165,-Kč/m2/rok na novou výši 

nájemného 18.090,-Kč/rok (bez DPH), tj. 200,-Kč/m2/rok – dle vnitřního předpisu č. 12/2017 

(prostory nesloužící podnikání). 

 

3717/89/7/2018 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova -   částí pozemků p.č. 509/2 a 

p.č. 510/15 oba v k.ú. Předmostí 

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

pozemku p.č. 509/2 orná půda o výměře cca 75 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví paní M.S. a části 

pozemku p.č. 510/15 orná půda o výměře cca 360 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví pana Ing. F.J. do 

majetku statutárního města Přerova. 

 

3718/89/7/2018 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova -  spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/116, p.č. 

7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93 vše v  k.ú. Přerov 

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

převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov –  spoluvlastnických podílů o velikosti 

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

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

7166/93 orná půda o výměře 1036 m2 vše  v k.ú. Přerov  z vlastnictví společnosti IGIVEX s.r.o. 

Žerotínovo nám. 641/15 Přerov I-Město za cenu v čase a místě obvyklou 325 040 ,- Kč, za 

předpokladu rozpočtového krytí, ve znění přílohy. 

 

3719/89/7/2018 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 

prostor sloužících podnikání  v objektu občanské vybavenosti č.p. 

3217, Kabelíkova 14a, příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  který 

je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro seniory)  a 

nájem movitých věcí v majetku statutárního města Přerova zařízení a 

vybavení kuchyňského bloku - uzavření dodatků                                                                                                                                                                                                                                           

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na nájem prostor sloužících podnikání - 

kuchyňského bloku - pavilon A a bufetu - pavilon C, v rozsahu dle přílohy č. 1, v objektu 

občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušném k  části obce  Přerov I-Město,  

který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov,  o celkové výměře 229,48 m2 uzavřené 

dne 30.4.2014 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Zařízením školního 

stravování Přerov, příspěvková organizace, se sídlem Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, 

jako nájemcem ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem se prodlužuje doba nájmu do 31.10.2018. 

V ostatním se ujednání smlouvy nemění. 
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Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.04.2018 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na nájem movitých věcí - zařízení a 

vybavení kuchyňského bloku, v rozsahu dle přílohy č. 3, v objektu občanské vybavenosti č.p. 

3217, Kabelíkova 14a, příslušném k  části obce  Přerov I-Město,  který je součástí pozemku 

p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov, uzavřené dne 30.4.2014 mezi statutárním městem Přerov,  jako 

pronajímatelem a Zařízením školního stravování Přerov, příspěvková organizace, se sídlem 

Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, jako nájemcem ve znění dle přílohy č. 2. Dodatkem 

se prodlužuje doba nájmu do 31.10.2018. V ostatním se ujednání smlouvy nemění. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.04.2018 

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

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

 

3720/89/7/2018 Nájem nemovité věci v majetku v majetku statutárního města Přerova 

– části pozemku p.č 6577/267 v k.ú. Přerov – dodatek č. l  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní  smlouvě ze dne 18.6.2015 uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem  a  F.67 s.r.o., se sídlem Nádražní 606/28, 

741 01 Nový Jičín, IČ 26869675, jako nájemcem ve znění dle přílohy č.1.  Dodatkem se  mění 

tvar a lokace pronajímané části pozemku p.č. 6577/267 v k.ú. Přerov s účinností od 1.7.2018. 

Rozsah nájmu a výše nájmu se nemění. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.05.2018 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

3721/89/7/2018 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku 

statutárního města Přerova p.č. 7160/3, p.č. 7167/10, p.č. 5307/99, p.č. 

5307/344, p.č. 5307/345, p.č. 5307/557, vše v k.ú. Přerov  

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

právu oprávněného  z věcného břemene zřídit a provozovat zemní kabel sítě elektronických zařízení a 

s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřených 

třetích osob přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 

případné rekonstrukce a odstranění zemního kabelu sítě elektronických komunikací k tíži pozemků  

p.č. 7160/3, p.č. 7167/10, p.č. 5307/99, p.č. 5307/344, p.č. 5307/345, p.č. 5307/557, vše v k.ú. Přerov, 

v rozsahu dle geometrických plánů č. 6208-110/2015, č. 6234-152/5015 a to ve prospěch Nej TV a.s., 

se sídlem Francouzská 75/4, 12000 Praha 2, IČ 28128338. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným 

z věcného břemene - služebnosti a  Nej TV a.s., se sídlem Francouzská 75/4, 12000 Praha 2, IČ 

28128338, jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti  bude uzavřena na dobu neurčitou v 

rámci uzavírání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené dne 8.4.2015, za 

cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1285/8/18, ve výši 4.398,75 Kč, která bude navýšena o 

příslušnou DPH. Oprávněný z věcného břemene – služebnosti uhradil náklady spojené s vypracováním 

geometrického plánu  a uhradí  náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku  a  správní 

poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. 
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3722/89/7/2018 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku v majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 156 v k.ú. Popovice u 

Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č.3596/85/7/2018 přijaté na 85. schůzi dne 8.2.2018, kterým schválila 

zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 

zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení VN a s tím spojeného omezení povinného, 

spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 

přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 

případné rekonstrukce a odstranění tohoto vedení k tíži pozemku p.č. 156 v k.ú. Popovice u 

Přerova, a to ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, PSČ: 405 02, IČ: 

24729035 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutárním 

městem Přerovem, jako povinným z věcného břemene, ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, 

Teplická 8, PSČ: 405 02, IČ: 24729035, jako oprávněným z věcného břemene a ČR- 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 

56, PSČ: 140 00, IČ: 65993390, jako investorem. 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení VN a s tím spojeného 

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

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

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto vedení k tíži pozemku p.č. 

156 v k.ú. Popovice u Přerova, a to ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, 

Teplická 8, PSČ: 405 02, IČ: 24729035. 

    

 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi statutárním městem 

Přerovem, jako povinným z věcného břemene, ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, PSČ: 

405 02, IČ: 24729035, jako oprávněným z věcného břemene  ve znění dle přílohy č. 1. 

 Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 270-412-32/2016, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti je stanovena 

na základě znaleckého posudku ve výši 10.138,- Kč, včetně DPH. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.05.2018 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

3723/89/7/2018 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 3445/2, p.č.  

4933/11, p.č. 4957/1, p.č. 4957/23, p.č. 4957/28, p.č. 4957/39, p.č. 

5084/13, p.č. 5084/24, p.č. 7289/56 vše v k.ú. Přerov, prominutím 

povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva 

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

statutárního města Přerova  jako osoby oprávněné z předkupního práva k pozemkům  p.č. 3445/2 ost. 

plocha o výměře 362 m2, p.č.4933/11, ost. plocha o výměře 65 m2,  p.č. 4957/1 ost. plocha o výměře 

2.358 m2, p.č. 4957/23 ost. plocha o výměře 846 m2, p.č. 4957/28 ost. plocha o výměře 193 m2, p.č. 

4957/39 ost. plocha o výměře 65 m2, p.č. 5084/13 ost. plocha o výměře 3601 m2, p.č. 5084/24 ost. 

plocha o výměře 20 m2, p.č. 7289/56 ost. plocha o výměře 8 m2,  vše v k.ú. Přerov, prominutí 

povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. §106 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
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plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, Olomouckému  kraji, se sídlem 

Jeremenkova 1191/40 a , 779 00 Olomouc – Hodolany, IČ 60609460, s příslušností hospodařit se 

svěřeným majetkem kraje Okresní správou silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, 

Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc – Hodolany, IČ 70960399 jako osobě povinné  z předkupního 

práva. 

 

3724/89/7/2018 Žádost notářky s nabytím nemovité věci 

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

nemovitého majetku  - spoluvlastnických  podílů  id. 1/6 pozemku p.č. 2704 orná půda, p.č. 2705 

trvalý travní porost, p.č. 2706 orná půda vše v k.ú. Vážany u Uherského Hradiště, id 1/6  pozemků ve 

zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr  p.č. 234/1, p.č. 234/2, a p.č. 1582/75 vše v k.ú. 

Ořechov u Uherského Hradiště, jako majetku  nepatné hodnoty po zemřelém B.M., do vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

3725/89/7/2018 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 

dodávce elektrické energie – kontejnerové stání Přerov, Svornosti 10 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie ke stavbě kontejnerového stání Přerov, Svornosti 10 mezi ČEZ Distribuce, 

a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly jako provozovatelem 

distribuční soustavy a statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, Přerov jako 

žadatelem, ve znění přílohy. 

 

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

návrhu na usnesení včetně podpisu. 

 

3726/89/8/2018 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – uzavření smlouvy na dobu 

neurčitou   

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor 

v přízemí objektu č.p. 914, příslušného k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3826/3 v k.ú. 

Přerov o celkové výměře 87,7 m2 (bývalý školnický byt) mezi příspěvkovou organizací Základní 

škola Přerov, Velká Dlážka 5 jako pronajímatelem a společností Tormová Eleonóra MUDr., s.r.o., IČ: 

03925595, se sídlem Fischerova 723/24, Nové Sady, 779 00 Olomouc jako nájemcem. Výše 

nájemného je specifikována v nájemní smlouvě, která bude uzavřena za účelem provozování dětské 

zdravotní ordinace na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc dle přílohy důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Mgr. Martin Černý 

Termín: 30.06.2018 

 

3727/89/8/2018 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 

statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví Základní školy 

Přerov, Trávník 27 a Základní školy Přerov, Za mlýnem 1, příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 
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Termín: 15.04.2018 

 

3728/89/10/2018 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně 

závaznou vyhlášku č. .../2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění dle upravené přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 

3729/89/10/2018 Návrh na doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova 

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

Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova takto: 

 

V článku 10 Hlasování se doplňuje odstavec 7. ve znění: Každý člen Zastupitelstva může vznést při 

hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové 

námitce rozhodne Zastupitelstvo bez rozpravy hlasováním. 

Ostatní ustanovení Jednacího řádu zůstávají beze změny. 

 

3730/89/10/2018 Zahraniční pracovní cesta – Ivano-Frankivsk, Ozimek  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve složení Mgr. 

Vladimír Puchalský a Mgr. Helena Netopilová, která se uskuteční ve dnech 3. - 7. 5. 2018 při 

příležitosti oslav 356. výročí partnerského města Ivano-Frankivsk (Ukrajina), 

 

2. schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve složení Ing. Petr 

Měřínský, Mgr. Petr Mlčoch, Ing. Bohumír Střelec, která se uskuteční ve dnech 8. – 10. 6. 

2018 při příležitosti "Dnů Ozimku 2018" (Polsko). 

 

3731/89/11/2018 Podnět náměstka primátora Pavla Košutka 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o studii prodloužení Baťova kanálu do 

Olomouckého kraje. 

 
V Přerově dne 5. 4. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       Mgr. Vladimír Puchalský                              Ing. Vladimír Holan 

primátor statutárního města Přerova                          člen Rady města Přerova 


