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ZÁPIS 

 

z 91. schůze Rady města Přerova konané dne 2. května 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
 

 

 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za 
rok 2017 

Ing. Měřínský 

5. Finanční záležitosti  

5.1 Rozpočtové opatření č. 9 Ing. Měřínský 

5.2 Dotace na natáčení filmu pro studenta režie na Filmové a televizní 
fakultě Akademie Múzických Umění v Praze 

Ing. Měřínský 

6. Rozvojové záležitosti  

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Veřejná zakázka „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a 
odpadů“ -  zrušení zadávacího řízení a schválení zahájení 
jednacího řízení bez uveřejnění 

Ing. Měřínský 

7.2 Veřejná zakázka „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ -  schválení 
smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění úkonů 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  

Ing. Měřínský 

7.3 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ -  
rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, rozhodnutí o 
výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Měřínský 

7.4 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

7.5 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 
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7.6 Veřejná zakázka „Žeravice – oprava odvodňovacích žlabů pod 
Lapačem a Čekyňská Přerov, Přerov XII-Žeravice“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Měřínský 

7.7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků v Přerově, SO 104 Ulice 
Seifertova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

7.8 Veřejná zakázka „Přerov - Henčlov, ul. Martinská, Nová – oprava 
chodníků“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

7.9 Veřejná zakázka „Výměna okenních otvorů uličního průčelí 
administrativní budovy č.p. 79/3 v ul. Blahoslavova, Přerov“ – 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

7.10 Veřejná zakázka  - Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Dostavba domova pro seniory – pavilon G“- schválení zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce, schválení zadávacího řízení a jeho 
zahájení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

7.11 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace 
kanalizačních přípojek v Přerově VII - Čekyně“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Měřínský 

7.12 Veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 
Smetanova 7, 7a)“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

7.13 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Energetická opatření v 
budově Palackého 1381/25 v Přerově – výměna oken“  

Ing. Měřínský 

7.14 Rekonstrukce chodníku na ul. Velká Dlážka, Přerov Ing. Měřínský 

8. Majetkoprávní záležitosti  

8.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 8/1 v 
k.ú. Újezdec u Př.  

p. Košutek 

8.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 2783/4 v 
budově bytový dům č.p. 2781, č.p. 2782, č.p. 2783, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4293/16 zast. pl.  a nádvoří  
v k.ú. Přerov (Sokolská 6) 

p. Košutek 

8.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova - části  pozemku p.č. 5734/20 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

8.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – objektu administrativy č.p. 1117,  příslušném k části obce 
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, pozemky 
p.č. 2294/2,  p.č. 2294/6 a p.č. 2294/7 vše v k.ú. Přerov 
(Chemoprojekt) 

p. Košutek 

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

p. Košutek 
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8.3.1 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 

p. Košutek 

8.5.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s užíváním 
pozemků ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad – p.č. 5276/10, p.č. 
5276/11 a p.č. 5276/20, vše v k.ú. Přerov, ze strany statutárního 
města Přerova  

p. Košutek 

8.6.1 Bezúplatné užívání nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerov - pozemků p.č. 6829/14 a  p.č. 6829/15 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

8.7.1 Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova  k tíži 
pozemků p.č. 119, p.č. 123, p.č. 126, p.č.  p.č. 89, p.č. 90, p.č. 92 a 
p.č. 88 vše v k.ú. Žeravice a nájem nemovitých věcí statutárním 
městem Přerov - pozemků p.č. 126 a p.č. 88 oba v k.ú. Žeravice  

p. Košutek 

8.7.2 Zřízení věcného břemene služebnosti pozemku p.č.  6849/13 v k.ú. 
Přerov. 

p. Košutek 

8.12.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - dodatek č. 17 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 

p. Košutek 

8.13.2 Smlouva o spolupráci v oblasti řízení rizik a pojištění Ing. Měřínský 

8.13.3 Veřejná zakázka „Oprava fasád na bytových domech v r. 2018“ – 
schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. MMPr/0511/2018 
(méněpráce) 

Ing. Měřínský 

8.13.4 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Košutek 

8.13.5 Uzavření nájemních smluv – byty pro výběrové řízení p. Košutek 

9. Školské záležitosti  

9.1 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní 
rok 2018/2019   

Bc. Navrátil 

9.2 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Bc. Navrátil 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Žádost o poskytnutí daru pro babybox v Boskovicích Bc. Navrátil 

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

11. Různé  

11.1 Návrh na uzavření smlouvy - vydání knihy Legionář Jan Gayer. Bc. Navrátil 

11.2 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro rok 2018. 

p. Košutek 

11.3 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova pro rok 2018. 

p. Košutek 

11.4 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple 
sv. Jiří v Přerově. 

p. Košutek 

11.5 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Kulturními a 
informačními službami města Přerova a Olomouckým krajem na 
"Marketingové aktivity MIC Přerov" 

Ing. Měřínský 

11.6 Použití znaku města Přerova primátor  

11.7 Podněty a připomínky z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova. primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Přítomni: 

 

A. Předsedající:  primátor Mgr. Vladimír Puchalský   

 

 

 

B. Členové Rady města: 

 

Ing. Vladimír Holan, Ing. arch. Horký, Pavel Košutek, Ing. Hana Mazochová, Ing. Petr Měřínský, Bc. 

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

 

 

 

C.  Omluveni:  Ing. Jiří Kohout 

    Rudolf Neuls 

 

 

 

D.  Dále přítomni:  

Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí Kanceláře primátora 

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

    

   

 

E.  Hosté:   

  

 

 

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 91. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 2. května 2018 

v 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 8 členů Rady 

města Přerova.  

 

Omluveni:  Ing. Jiří Kohout 

    Rudolf Neuls 

Přijde později:  Ing. Petr Vrána 

Přítomno:  8 radních. 

 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 



5 

 

 

2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Program dnešního jednání jste obdrželi. Ptám se, jestli má někdo pozměňující nebo doplňující návrh 

k programu?  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

navrhl z věcných důvodů stáhnout tyto předlohy: 

 7.4 - Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 

ŽELATOVSKÁ 8“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy                 

s vybraným dodavatelem – nedostaneme dotaci 

 8.3.1 - 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 – majitelé navrhují směnu, po schůzce s nimi bude do materiálu zapracován 

jejich návrh 

 8.13.3 - Veřejná zakázka „Oprava fasád na bytových domech v r. 2018“ – schválení dodatku č. 

1 smlouvy o dílo č. MMPr/0511/2018 (méněpráce) – obdržel dopis od občanky, bude v té 

záležitosti jednat s vedoucím Odboru správy majetku a komunálních služeb. 

 

Hlasování o navržené úpravě programu (stažení předloh 7.4, 8.3.1, 8.13.3): 8 pro, 1 nepřítomen 

(Ing. Vrána), 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

Hlasování o upraveném programu: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 2 omluveni (Ing. Kohout,       

p. Neuls). 

 

 

Ověřovatelem usnesení a zápisu byl navržen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. Ten souhlasil. 

Hlasování o ověřovateli: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

3769/91/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 91. schůze Rady města 

Přerova konané dne 2. května 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 91. schůze Rady města Přerova konané dne 2. května 2018, 

 

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

91. schůze Rady města Přerova. 

 

 

 

 

 

Na jednání Rady města Přerova se dostavil v 13.05 hodin Ing. Petr Vrána – je přítomno 9 radních. 
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3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

Nejsou předlohy 

 

4. ZÁVĚREČNÝ ÚČET A VÝROČNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA 

PŘEROVA ZA ROK 2017 

3770/91/4/2018 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 

2017 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

 

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2017, včetně příloh             

a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasit, dle § 17 odst. 7 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,      

s celoročním hospodařením roku 2017, a to bez výhrad, 

 

b) výši a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Přerov dle návrhů uvedených v tomto materiálu, a to v souladu se zákonem č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

 

c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí, 

 

d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31.12.2017, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí rozpis pohledávek po lhůtě 

splatnosti statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2017 

dle přílohy č. 13. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3771/91/5/2018 Rozpočtové opatření č. 9 

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). 
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Diskus e: 

Mgr. Netopilová: 

 částka 200.000 Kč na nákup herbicidů pro TSMPr na odplevelení komunikací v Přerově a 

místních částech, na hřbitovech, v Michalově a ploch s výsadbou sazenic stromů na Svrčově  – 

jednoznačně je proti použití herbicidů, raději plevel než herbicidy. Navrhuje vyloučit jejich 

používání. 

 částka 200.000 Kč na obnovu městského mobiliáře na ulicích Wilsonova, Žerotínovo náměstí, 

Pod Valy, Kozlovská, U Rybníka a další – ráda by dostala informaci, jaké se pořídily 

především lavičky, jestli jsou vhodné i pro seniory – Ing. Měřínský poskytne informace. 

 

Ing. Vrána: 

 částka 690.000 Kč určená na ozvučení zimního stadionu na úkor částečné výměny oken Biosu 

a Atlasu? – primátor Mgr. Puchalský – uvedená informace v materiálu je nepřesná, Bios a 

Atlas je krajský majetek, převáděli jsme jim pozemky, aby mohli žádat o dotaci. Jedná se o 

finanční prostředky, které byly původně vyčleněny na nákup služeb a opravy v objektu zimního 

stadionu, a to na odstranění vlhkosti zdiva a opravu střechy. Prostředky budou použity na 

rekonstrukci ozvučení zimního stadionu, což je prioritou hokejistů. 

 

Ing. arch. Horký: 

 částka 783.740 Kč - kdo rozhodl o neplánovaném předčasném zahájení provozu ledové 

plochy, když to způsobilo takovou ztrátu? Ing. Vrána – bylo to na přání hokejistů, teď je to 

řešeno v rámci standardního dodatku, který je uzavřen mezi Teplem a městem. 

 částka 200.000 Kč na nákup herbicidů a výsadbu sazenic stromů – jaký je poměr. Pan jednatel 

TSMPr by mohl předložit alternativní návrh likvidace plevelů. Ing. Měřínský – budou 

poskytnuty informace. 

 částka 200.000 Kč na obnovu městského mobiliáře se mu jeví na uvedený počet laviček, 

betonových košů a květináčů malá, proto navrhl úpravu – neudávat počty, které budou za 

částku pořízeny – primátor Mgr. Puchalský – tato úprava bude provedena. 

 

Ing. Mazochová: 

 zimní stadion, střecha, vlhkost zdiva – bude se opravovat? - Primátor Mgr. Puchalský - není to 

akutní stav. Situace vznikla na základě silného větru a deště, v důsledku něhož zateklo. Stav 

byl odstraněn. Řešeno bude v příštím roce. 

Ing. Vrána - prioritou je ozvučení. Vlhkost zdiva se bude řešit příští rok. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 2 se zdrželi (Ing. Mazochová, Mgr. Netopilová), 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

3772/91/5/2018 Dotace na natáčení filmu pro studenta režie na Filmové a televizní 

fakultě Akademie Múzických Umění v Praze 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 M.J. na podporu natáčení filmu. 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: 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

184,8 - 20,0 164,8 

3392 110 Zájmová činnost v kultuře 205,0 + 20,0 225,0 

 

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

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

 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Z důvodu možného střetu zájmu nebude k této předloze hlasovat. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nehlasoval (Bc. Navrátil), 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Nejsou předlohy. 

 

 

7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

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

 

3773/91/7/2018 Veřejná zakázka „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a 

odpadů“ -  zrušení zadávacího řízení a schválení zahájení jednacího 

řízení bez uveřejnění 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší zadávací řízení veřejné na stavební práce s názvem „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů 

ÚT, vody a odpadů“, zahájené v souladu s ust.     § 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. Zadávací řízení je zrušeno z důvodu 

uvedeného v § 127 odst. 1 zákona, tj. že po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím 

řízení není žádný účastník zadávacího řízení. 

 

2. schvaluje zahájení veřejné zakázky P18V00000038 s názvem „ZŠ Trávník – rekonstrukce 

rozvodů ÚT, vody a odpadů“ formou jednacího řízení bez uveřejnění, v souladu s ust. § 63 

odst. 1 písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

 

 



9 

 

3. schvaluje dodavatele, který bude vyzván k předložení nabídky. Jedná se o společnost: 

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

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

 

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

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

podpisu, 

 

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

zakázce a dalších souvisejících dokumentů. 

 

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

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

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

uzavřením dodatku č. 1 smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím 

administrátorem společností T&M zadavatelská společnost s.r.o., Bartošova 1729/9, 750 02 

Přerov, IČ 06378242. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

3774/91/7/2018 Veřejná zakázka „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ -  schválení 

smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění úkonů 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Veřejná zakázka „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ -  schválení smluvního 

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

o zadávání veřejných zakázek 

 

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

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

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

uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím administrátorem 

společností T&M zadavatelská společnost s.r.o., Bartošova 1729/9, 750 02 Přerov, IČ 

06378242. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 
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3775/91/7/2018 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ -  

rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, rozhodnutí o 

výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 bere na vědomí závěry a doporučení komise, pověřené v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 

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

úkonů podle zákona, k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Modernizace 

vzduchotechniky kina Hvězda“, dle příloh důvodové zprávy, 

 

2 vylučuje účastníka zadávacího řízení  TERMOMONT s.r.o., Praha 1, Václavské nám. 823/33, 

PSČ 110 00, IČ 45538875 z účasti v zadávacím řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

dodávky s názvem „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“, podle § 48 odst. 2 písm. a) 

zákona z důvodu, že údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího 

řízení nesplňují zadávací podmínky, 

 

3 rozhodla, v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona, že vybraným dodavatelem na plnění 

podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace vzduchotechniky kina 

Hvězda“ je účastník zadávacího řízení PROFI KLIMA solution s.r.o., Nademlejnská 1069/24, 

Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČ 06120059, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější, 

 

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

a vybraným dodavatelem PROFI KLIMA solution s.r.o., Nademlejnská 1069/24, Hloubětín, 

198 00 Praha 9, IČ 06120059, jako zhotovitelem na plnění podlimitní veřejné zakázky na 

dodávky s názvem „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“. 

 

Cena za plnění bude činit 2.065.338,19 Kč bez DPH (zhotovitel není plátce DPH). 

 

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

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 86. Rady města Přerova konané 

dne 22. února 2018 (č. usn. 3620/86/6/2018), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 
7.4  Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, ŽELATOVSKÁ 8“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 
 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016, 
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2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace 

a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8“, je účastník výběrového 

řízení společnost ZJS - Realizace staveb s.r.o., se sídlem Kratochvílova 128/41, 750 02 

Přerov, IČ: 28611942, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je 

současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

společností ZJS - Realizace staveb s.r.o., se sídlem Kratochvílova 128/41, 750 02 Přerov, IČ: 

28611942, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8“. 

                

Cena za plnění bude činit: 2 749 650,71 Kč bez DPH, tj. 3 327 077,36 Kč vč. DPH. 

 

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 86. Rady města Přerova č. 3640/86/6/2018 ze dne 22. 2. 

2018. 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský oznámil stažení předlohy v úvodu jednání 

rady.  

 

 

 

 

3776/91/7/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 

schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o 

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

 

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

a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5“, je účastník 

výběrového řízení společnost PROFISTAV PŘEROV a.s., se sídlem K Moštěnici 265/8a, 750 

02 Přerov, Přerov VI - Újezdec, IČ: 25395653, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací 

podmínky, 

 

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

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

Přerov VI - Újezdec, IČ: 25395653, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu 

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

                

Cena za plnění bude činit: 1 102 326,- Kč bez DPH, tj. 1 333 815,- včetně 21% 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 86. Rady města Přerova č. 3628/86/6/2018 ze dne 22. 2. 2018. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

3777/91/7/2018 Veřejná zakázka „Žeravice – oprava odvodňovacích žlabů pod 

Lapačem a Čekyňská Přerov, Přerov XII-Žeravice“ – rozhodnutí o 

výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Žeravice – oprava 

odvodňovacích žlabů pod Lapačem a Čekyňská Přerov, Přerov XII-Žeravice“, zadávané          

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

předpisu č. 16/2016, 

 

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

oprava odvodňovacích žlabů pod Lapačem a Čekyňská Přerov, Přerov XII-Žeravice“, je 

účastník výběrového řízení BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 

Ostrava, IČ 02189330, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je 

současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

společností BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava, IČ 02189330, 

jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Žeravice – oprava odvodňovacích 

žlabů pod Lapačem a Čekyňská Přerov, Přerov XII-Žeravice“. 

                

Cena za plnění bude činit 605.172,04 Kč bez DPH, tj. 732.258,17 Kč vč. DPH. 

 

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

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

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

podmínky. 

 

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

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

usnesením Rady města Přerova, č. usn. 3700/88/6/2018, ze dne 22. března 2018. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 
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3778/91/7/2018 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků v Přerově, SO 104 Ulice 

Seifertova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 

řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu P18V00000035 na stavební 

práce „Rekonstrukce chodníků v Přerově, SO 104 Ulice Seifertova“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu P18V00000035 na 

stavební práce „Rekonstrukce chodníků v Přerově, SO 104 Ulice Seifertova“, 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. SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 47155558 

2. STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000 60838744 

3. Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 

Divize Silniční stavitelství, Pavelkova 6/1133, 772 11 Olomouc 

26271303 

4. DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. máje 243, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 27844935 

5. NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín 47671416 

 

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

hodnocení nabídek ve složení:  

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Pavel Košutek zástupce zadavatele 

Ing. Jiří Procházka odborník Alexandr Salaba odborník 

Jiří Raba odborník Ing. Zdeněk Dostál odborník 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 
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3779/91/7/2018 Veřejná zakázka „Přerov - Henčlov, ul. Martinská, Nová – oprava 

chodníků“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 

řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

Henčlov, ul. Martinská, Nová – oprava chodníků“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Přerov - Henčlov, ul. Martinská, Nová – oprava chodníků“, 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. SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 8,750 02 Přerov 47155558 

5. DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1.máje 243, 753 01 Hranice I – Město 27844935 

 

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. Michal Majer projektant Ing. Martina Majerová projektant 

Petr Laga Zástupce výboru místní 

části Přerov VIII - 

Henčlov  

Naděžda Valachová Zástupce výboru místní 

části Přerov VIII - 

Henčlov 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Ing. Alena Řihošková 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. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 
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3780/91/7/2018 Veřejná zakázka „Výměna okenních otvorů uličního průčelí 

administrativní budovy č.p. 79/3 v ul. Blahoslavova, Přerov“ – 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

okenních otvorů uličního průčelí administrativní budovy č.p. 79/3 v ul. Blahoslavova, Přerov“, 

dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Výměna okenních otvorů uličního průčelí administrativní budovy č.p. 79/3 v ul. 

Blahoslavova, Přerov“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. Alois Bouchal - ALBO STOLAŘSTVÍ, Osek nad Bečvou 95, PSČ 75122 10639951 

2. Window Holding a.s., Lázně Toušeň, Hlavní 456, PSČ 25089 28436024 

3. Petr Kuchař, Novosady 498, 753 61 Hranice IV – Drahotuše 65149408 

4. SULKO s. r. o., Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh 47976969 

5. TRUHLÁŘSTVÍ ŠEZRO s.r.o., Grygov, V Podlesí 396, PSČ 78373 29387663 

 

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

hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Pavel Košutek  zástupce zadavatele 

Jan Pirochta projektant Ing. arch. Jan Horký architekt 

Fanka Vrbová zástupce odboru VNITŘ, 

odd. SLUŽ 

Bc. Dagmar Vlašicová zástupce odboru VNITŘ, 

odd. SLUŽ 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Ing. Alena Řihošková 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. 
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Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

3781/91/7/2018 Veřejná zakázka - Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Dostavba domova pro seniory – pavilon G“- 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 služby - Zpracování 

projektové dokumentace s názvem „Dostavba domova pro seniory – pavilon G“, dle příloh     

č. 1 – 3, 

 

2. schvaluje zadání podlimitní veřejné zakázky na služby - Zpracování projektové dokumentace 

s názvem „Dostavba domova pro seniory – pavilon G“, 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 služby - 

Zpracování projektové dokumentace s názvem „Dostavba domova pro seniory – pavilon G“ 

podle § 53 odst. 1 zákona, uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, 

 

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

komisi ve složení: 

 

Členové komise Organizace  Náhradníci komise  Organizace 

Bc. Tomáš Navrátil  zástupce zadavatele Ing. arch. Jan Horký 

Ing. Petr Měřínský 

Zástupce zadavatele 

Bc. Jana Žouželková Sociální služby města 

Přerova, p.o.  

Josef Hrbáček Sociální služby města 

Přerova, p.o. 

Mgr. Romana Pospíšilová Odbor sociálních věcí a 

školství  

Mgr. Petr Hrbek Odbor sociálních věcí a 

školství 

Ing. Zdeněk Dostál Odbor řízení projektů a 

investic  

Ing. Miroslava 

Machurová 

Odbor řízení projektů a 

investic 

Marek Dostál VPRID Ing. Petr Hermély   VPRID 

Ing. arch. Jan Horký zástupce zadavatele   

 

 

Administrátor zadávacího 

řízení 

Organizace Náhradník administrátora Organizace 

 Ing. Alena Řihošková Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a 

dotací 

Bc. Bohdana Kalincová Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a 

dotací 

 

5. 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, 
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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. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

- Navrhl, aby byl členem komise a jeho místo náhradníka zaujal Ing. Petr Měřínský. 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. arch. Horkého: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

Hlasování o celém upraveném usnesení: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

3782/91/7/2018 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace kanalizačních 

přípojek v Přerově VII - Čekyně“ - schválení zadávacích podmínek a 

zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání 

nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

projektové dokumentace kanalizačních přípojek v Přerově VII - Čekyně“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Zpracování projektové dokumentace kanalizačních přípojek v Přerově VII - Čekyně“, 

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. PROJEKTY VODAM s.r.o.,  Galašova 158, 753 01 Hranice  26821443 

2. VEGA spol. v.o.s.  Jiráskova 12, 602 00 BRNO 60700220 

3. VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY MIČKA s.r.o., Dolní náměstí 194/7,  

779 00 OLOMOUC 

28654200 

4. AQUA PROCON s.r.o. Palackého 12, 612 00 BRNO 46964371 

5. AQOL s.r.o. Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc 05109469 

 

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

kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořado

vé 

číslo 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

1. Ing. Jindřich Mrva VaK Přerov a.s. Jiří Raba Odbor řízení 
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  projektů a investic, 

oddělení investic 

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

3. Ing. Bohumír Střelec Zástupce Výboru 

pro místní části 

Miloslav Kolský Zástupce Výboru 

pro místní části 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

Bc. Kristýna Čechová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

3783/91/7/2018 Veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 

Smetanova 7, 7a)“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu P18V00000036 na stavební 

práce „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově Smetanova 7, 7a)“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu P18V00000036 na 

stavební práce „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově Smetanova 7, 7a)“, 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. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov 

49689053 

2. Instalace topení plyn - ITP s.r.o., č.p. 444, 751 04 Rokytnice 27840361 

3. PROFISTAV PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a, Přerov VI-Újezdec, 750 02 

Přerov 

25395653 

4. TUZAMO spol. s r.o., Bartošova 1468/8, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 25385399 

5. "TZB - voda-topení-plyn s.r.o.", Kabelíkova 1805/9, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov 

60322152 
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6. PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín 25896873 

7. Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 28603575 

 

 

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

a hodnocení nabídek ve složení:  

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Pavel Košutek zástupce zadavatele 

Michal Pospíšil odborník - projektant Ing. Tillerová Zdeňka odborník - projektant 

Ing. Zdeněk Dostál odborník Miroslav Piekutowski odborník 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

3784/91/7/2018 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Energetická opatření           

v budově Palackého 1381/25 v Přerově – výměna oken“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Energetická opatření v budově Palackého 1381/25        

v Přerově – výměna oken“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

3785/91/7/2018 Rekonstrukce chodníku na ul. Velká Dlážka, Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje zahájení projektové přípravy stavby "Rekonstrukce chodníku na ul. Velká Dlážka, 

Přerov" 

 

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

dokumentace vč. vydání příslušných správních rozhodnutí a dalších dokumentů pro 

rekonstrukci chodníků na ul. Velká Dlážka v Přerově 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 
 

 

 

Přestávka 14.00 – 14.15 hodin. 

 

 

 

 

8. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

3786/91/8/2018 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci        

z vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 8/1 v k.ú. 

Újezdec u Př.  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

města Přerov - úplatném převodu části pozemku p.č. 8/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 

cca 64 m2 v k.ú. Újezdec u Př. z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

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

úplatný převod části pozemku p.č. 8/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře cca 64 m2 v k.ú. 

Újezdec u Př. z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

3787/91/8/2018 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 2783/4 v 

budově bytový dům č.p. 2781, č.p. 2782, č.p. 2783, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4293/16 zast. pl.  a nádvoří  v 

k.ú. Přerov (Sokolská 6) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 
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Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

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

města Přerov - úplatném převodu bytové jednotky č.  2783/4 v budově bytový dům č.p. 2781, 

č.p. 2782, č.p. 2783, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4293/16 v k.ú. 

Přerov (Sokolská 6) o celkové výměře 40,22 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického 

podílu na společných částech domu č.p. 2781,č.p. 2782, č.p. 2783, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4293/16 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 4293/16 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 4022/205354 z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

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

úplatný převod bytové jednotky č.  2783/4 v budově bytový dům č.p. 2781, č.p. 2782, č.p. 

2783, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4293/16 v k.ú. Přerov (Sokolská 

6) o celkové výměře 40,22 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu č.p. 2781,č.p. 2782, č.p. 2783, příslušném k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 4293/16 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 4293/16 zast. pl. a nádvoří v 

k.ú. Přerov ve výši id. 4022/205354 z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

VARIANTA  II.: 

schvaluje  neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č.  2783/4 

v budově bytový dům č.p. 2781, č.p. 2782, č.p. 2783, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 4293/16 v k.ú. Přerov (Sokolská 6) o celkové výměře 40,22 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2781,č.p. 2782, č.p. 2783, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4293/16 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 

4293/16 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 4022/205354 z vlastnictví statutárního města 

Přerova (doporučení komise pro záměry). 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

- Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Ing. arch. Horký: 

- Dal protinávrh – variantu II. usnesení, ale formulaci neschvaluje. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého:  

Pro:  6 

Proti:  Ing. Holan. 

Zdrželi se: Ing. Vrána, Bc. Navrátil. 

Omluveni: Ing. Kohout, p. Neuls. 

 

 

 

 

3788/91/8/2018 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova - 

části  pozemku p.č. 5734/20 v k.ú. Přerov  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci  z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5734/20 ost. plocha   
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v k.ú.  Přerov, geometrickým plánem č. 6652-182/2017 označené jako pozemek p.č. 5734/31 o výměře 

96 m2 v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu  na společných 

částech domu č.p. 2456, 2457, 2458, 2459 stojícího na pozemku p.č. 1520/2 v k.ú. Přerov, příslušného 

k části obce Přerov I – Město, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 

07/18 ve výši 129.600,-  Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, a to následovně: 

 

Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl 

  

2456/1             byt                       490/12324 

2456/2             byt                       490/12324 

2456/3             byt                       490/12324 

2456/4             byt                       490/12324 

2456/5             byt                       490/12324 

2456/6             byt                       490/12324 

2456/101         nebyt. prostor      573/12324 

2457/1             byt                       490/12324 

2457/2             byt                       490/12324 

2457/3             byt                       490/12324 

2457/4             byt                       490/12324 

2457/5             byt                       490/12324 

2457/6             byt                       490/12324 

2458/1             byt                       490/12324 

2458/2             byt                       487/12324 

2458/3             byt                       490/12324 

2458/4             byt                       487/12324 

2458/5             byt                       490/12324 

2458/6             byt                       487/12324 

2459/1             byt                       490/12324 

2459/2             byt                       490/12324 

2459/3             byt                       490/12324 

2459/4             byt                       490/12324 

2459/5             byt                       490/12324 

2459/6             byt                       490/12324 

 

Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena kupní smlouva, dle přílohy č. 1. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

3789/91/8/2018 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova – objektu administrativy č.p. 1117,  příslušném k části obce 

Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, pozemky p.č. 

2294/2,  p.č. 2294/6 a p.č. 2294/7 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodování o zřízení věcného 

břemene - služebnosti uvedené v bodu 3 návrhu na usnesení. 
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2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod objektu administrativy 

č.p. 1117, příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, se 

všemi součástmi a příslušenstvím, pozemku p.č. 2294/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.425 m2,  

část pozemku p.č. 2294/6 ost. pl., manipulační plocha označená v geometrickém plánu č. 

6691-24/2018 ze dne 26.3.2018 jako pozemek p.č. 2294/6 ost.pl, manipulační plocha o 

výměře 1.132 m2 a pozemku p.č. 2294/7 ost.pl., manipulační plocha o výměře 1.458 m2 vše v 

k.ú. Přerov (Chemoprojekt) mezi statutárním městem Přerov, jako prodávajícím a společností 

DA Trávník s.r.o., se sídlem Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, IČ 0647406, jako  kupujícím  za 

kupní cenu ve výši 15.860.357,-Kč, v případě, že bude převod podléhat dani z přidané 

hodnoty, bude kupní cena navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov, jako 

budoucím prodávajícím a společností DA Trávník s.r.o., se sídlem Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, IČ 

0647406, jako budoucím kupujícím, ve znění dle přílohy.  

 

Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 

kupujícího budoucímu prodávajícímu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení této písemné výzvy, 

která bude zaslána do 30 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení vydaného příslušným 

stavebním úřadem k provedení stavebních úprav budovy, nejpozději do tří let ode dne účinnosti 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

 

3.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti 

ve prospěch oprávněného ze služebnosti k tíži pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov, jehož 

součástí je stavba pro administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), příslušná k části obce Přerov I-

Město, spočívající v právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat ve stavbě pro 

administrativu č.p. 1117 metropolitní síť včetně přípojného bodu metropolitní sítě a v 

povinnosti ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti a jím pověřeným 

třetím osobám přístup do stavby pro administrativu č.p. 1117 za účelem zajišťování provozu, 

údržby a inventury přípojného bodu metropolitní sítě a případné rekonstrukce a odstranění 

metropolitní sítě. 

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím oprávněným 

ze služebnosti a společností DA Trávník s.r.o., se sídlem Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, IČ 0647406, 

jako budoucím povinným ze služebnosti, ve znění dle přílohy. 

 

Služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu určitou do 16.10.2021. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

3790/91/8/2018 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v budově bytový dům č.p. 

283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku  p.č. 75/10 v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 5, 6/Kratochvílova 

29) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

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

č.p. 285, č.p. 293, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 75/10 zastavěná plocha a 

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

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

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

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

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví paní M.Š. za kupní cenu ve výši 3.710.000,-Kč a 

uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 
8.3.1  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: 

 

VARIANTA I 

podává 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 219 000 ,- Kč, za předpokladu rozpočtového krytí, ve znění přílohy. 

 

VARIANTA II 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 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. 

 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský oznámil stažení předlohy v úvodu jednání rady.  

 

 

 

 

3791/91/8/2018 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s užíváním pozemků 

ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 

státu pro Státní pozemkový úřad – p.č. 5276/10, p.č. 5276/11 a p.č. 

5276/20, vše v k.ú. Přerov, ze strany statutárního města Přerova  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci mezi Českou 

republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

Žižkov, 130 00 Praha 3, jako subjektem, kterému náleží příslušnost hospodařit s majetkem 

státu a statutárním městem Přerov jako uživatelem pozemků, ve znění dle přílohy č. 1. 

Obsahem dohody bude závazek statutárního města Přerova uhradit České republice - Státnímu 

pozemkovému úřadu úhradu ve výši 45.090,- Kč (tj. 40,- Kč/m2/rok za užívání zastavěné 

plochy a 10,- Kč/m2/rok za užívání ostatní plochy) za užívání části pozemku p.č. 5276/10 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 67 m2, pozemku p.č. 5276/11 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře 95 m2 a pozemku p.č. 5276/20 (zastavěná plocha a nádvoří) o 

výměře 2 m2, vše v k.ú. Přerov, bez právního důvodu v době od 29.11.1991 do 31.5.2018. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.05.2018 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Českou republikou – Státním pozemkovým 

úřadem, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, jako 

pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem na nájem pozemků p.č. 5276/10 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 69 m2, p.č. 5276/11 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 95 m2 a p.č. 5276/20 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 m2, vše 

v k.ú. Přerov, ve znění dle přílohy č. 3. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 

výpovědní dobou tři měsíce, a to s účinností od 1.6.2018. Nájemné bude činit 1.720,- Kč/rok 

(tj. 40,- Kč/m2/rok za nájem zastavěné plochy a 10,- Kč/m2/rok za nájem ostatní plochy). 

Účelem nájmu pozemku p.č. 5276/20 v k.ú. Přerov je užívání pozemku pod stavbou 

občanského vybavení č.p. 3448, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je ve vlastnictví 

nájemce, a účelem nájmu pozemků p.č. 5276/10 a p.č. 5276/11 v k.ú. Přerovu je údržba 

pozemků. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.05.2018 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

3792/91/8/2018 Bezúplatné užívání nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerov - pozemků p.č. 6829/14 a  p.č. 6829/15 v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem  jsou pozemky  p.č. 6829/14 orná 

půda o výměře 7608 m2 a  p.č. 68249/15 orná půda o výměře 4524 m2 oba v k.ú. Přerov mezi 

statutárním městem Přerov jako půjčitelem a Střední školou zemědělskou Přerov Osmek 47, 

IČ: 63701171, se sídlem  Osmek 367/47, 750 02 Přerov, Přerov I - Město jako vypůjčitelem na 

dobu určitou  do 30.9.2019. Účelem výpůjčky je využití předmětu výpůjčky pro zemědělské 

účely - praktickou výuku žáků se zemědělskou technikou. 

 

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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Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

3793/91/8/2018 Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova  k tíži 

pozemků p.č. 119, p.č. 123, p.č. 126, p.č.  p.č. 89, p.č. 90, p.č. 92 a p.č. 

88 vše v k.ú. Žeravice a nájem nemovitých věcí statutárním městem 

Přerov - pozemků p.č. 126 a p.č. 88 oba v k.ú. Žeravice  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kabelové vedení veřejného osvětlení včetně sloupu a s 

tím spojené omezení, spočívajícího  v povinnosti  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 tohoto veřejného osvětlení  ve 

prospěch statutárního města Přerova k  tíži pozemků p.č. 119 a p.č. 123 oba v k.ú. Žeravice. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 

stanovenou dle Vnitřního předpisu č. 12/2017 ve výši 2.000 Kč  2.400,- Kč. 

 Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutární městem Přerov, jako 

budoucím oprávněným ze služebnosti a panem A.J. (vlastníkem pozemku p.č. 119 v k.ú. 

Žeravice) a panem A.J. a paní L.J. (spoluvlastníky pozemku p.č. 123 v k.ú. Žeravice) jako 

budoucími povinnými ze služebnosti ve znění dle upravené přílohy č. 1. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Rekonstrukce veřejného 

osvětlení Žeravice, Náves“ a vyhotovení geometrického plánu na zaměření rozsahu 

služebnosti. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.05.2018 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kabelové vedení veřejného osvětlení a kabelové vedení 

místního rozhlasu 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 

veřejného osvětlení a místního rozhlasu  ve prospěch statutárního města Přerova k  tíži 

pozemků p.č. 89, p.č. 90 a p.č. 92 všechny v k.ú. Žeravice. Věcné břemeno - služebnost bude 

zřízena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu dle požadavku vlastníků pozemku ve výši 

50.000,- Kč. 

 Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutární městem Přerov, jako 

budoucím oprávněným ze služebnosti a manželi D. a  E.K. spoluvlastníky pozemků p.č. 89, 

p.č. 90, p.č. 92 všechny v k.ú. Žeravice, jako budoucími povinnými ze služebnosti ve znění dle 

přílohy č. 2. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Rekonstrukce veřejného 

osvětlení Žeravice, Náves“ a vyhotovení geometrického plánu na zaměření rozsahu 

služebnosti. 
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Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.05.2018 

3. schvaluje nájem části pozemku p.č. 126 ostatní plocha o výměře cca 32 m2 v k.ú. Žeravice 

statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je  provádění stavby „Rekonstrukce veřejného 

osvětlení Žeravice, Náves“ a zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu 

oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové vedení veřejného osvětlení 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 těchto  vedení  ve prospěch 

statutárního města Přerova k  tíži pozemku p.č. 126 v k.ú. Žeravice. Věcné břemeno - 

služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu dle požadavku vlastníka 

pozemku ve výši ve výši 10.000,- Kč. Nájem bude uzavřen na dobu určitou - po dobu 

faktického provádění stavby, nájemné bude činit dle požadavku vlastníka pozemku celkem 

10.000,- Kč  

 Nejprve bude uzavřena nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

mezi panem J.S.  vlastníkem pozemku p.č. 126 v k.ú. Žeravice, jako budoucím povinným ze 

služebnosti a statutárním městem Přerov, jako nájemcem a budoucím oprávněným ve znění 

dle přílohy č. 3.  

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Rekonstrukce veřejného 

osvětlení Žeravice, Náves“ a vyhotovení geometrického plánu na zaměření rozsahu 

služebnosti 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.05.2018 

4. schvaluje nájem části pozemku p.č. 88 ostatní plocha o výměře cca 107 m2 v k.ú. Žeravice 

statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je  provádění stavby „Rekonstrukce veřejného 

osvětlení Žeravice, Náves“ a schválit zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího 

právu oprávněného z věcného břemene strpět na služebném pozemku kabelové vedení 

veřejného osvětlení a kabelové vedení místního rozhlasu vybudované v rámci stavby 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení Žeravice, Náves“ a s tím spojeného omezení, 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 chodníku k  tíži pozemku p.č. 88 v k.ú. Žeravice, ve vlastnictví 

Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve 

prospěch statutárního města Přerova.  

 Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 

věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně 

však ve výši 1.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Nájemné bude uzavřen na 

dobu určitou po dobu faktického provádění stavby, nájemné bude činit 40,- Kč/m2/rok, 

minimálně 300,- Kč.   

 Nejprve bude uzavřena nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

mezi Olomouckým krajem se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40 a (jako vlastníkem 

pozemků a budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem a budoucím 

oprávněným) ve znění dle přílohy č. 4.  

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Rekonstrukce veřejného 

osvětlení Žeravice, Náves““ vyhotovení geometrického plánu na zaměření rozsahu služebnosti 

a znaleckého posudku na stanovení jednorázové úhrady za zřízení služebnosti. Náklady 

spojené se zřízením služebnosti uhradí statutární město Přerov. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.05.2018 
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5. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. - 4. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Diskuse: 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

- Oznámil úpravu v bodě 1. usnesení – jednorázová úhrada ve výši 2.400 Kč. 

 

Ing. arch. Horký: 

- Dal protinávrh bodu 2. usnesení - jednorázová úhrada ve výši 30.000 Kč. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého (bod 2. usnesení): 

Pro:  Ing. arch. Horký, Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová, p. Košutek, Ing. Vrána. 

Zdrželi se: Ing. Holan, Bc. Navrátil, Ing. Měřínský, Ing. Mazochová. 

Omluveni: Ing. Kohout, p. Neuls. 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení (včetně změny navrhovatele):  

Pro:  Ing. Holan, Ing. Mazochová, p. Košutek, Ing. Vrána, Ing. Měřínský, Bc. Navrátil. 

 

 

 

 

3794/91/8/2018 Zřízení věcného břemene služebnosti pozemku p.č. 6849/13 v k.ú. 

Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření  nájemní smlouvy mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno 

jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem na  část pozemku p.č. 

6849/13 vodní plocha o výměře cca 1,1 m2 v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předloženého  

situačního nákresu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti odpovídající 

právu oprávněného věcného břemene služebnosti, zřídit, udržovat, odstranit stavbu lávky ev.č. 

Př-L/S-05 přes Strhanec na části pozemku p.č. 6849/13 vodní plocha o výměře cca 1,1 m2 v 

k.ú. Přerov, a s tím spojeného omezení   povinného spočívající 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 

zařízení k tíži pozemků p.č. 6849/13 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví  Povodí Moravy, s.p. 

Dřevařská 932/11, Brno , IČ: 70890013 pro oprávněného ze služebnosti statutární město 

Přerov, ve znění přílohy. 

 

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

usnesení včetně jeho podpisu a návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 
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3795/91/8/2018 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - dodatek č. 17 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

dodatku č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, 

se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č. 

1  ze dne 2.11.2009, č. 2 ze dne 9.2.2010,  č. 3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 

2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 7 ze dne 1.7.2011,  č. 8 ze dne 2.10.2012, č. 9 ze dne 28.12.2012,  

č. 10 ze dne 17.9.2013,  č. 11 ze dne 15.9.2014, č. 12 ze dne 20.4.2015, č. 13 ze dne 19.5.2016, č. 14 

ze dne 30.8.2016, č. 15 ze dne 22.8.2017 a  č. 16 ze dne 22.8.2017, kterým se upravuje zřizovací 

listina tak, že se do majetku svěřeného k hospodaření vkládá: 

 1.  technické zhodnocení – energetická opatření Městského domu v Přerově,  inv. č. 404-

00000057 v pořizovací hodnotě 15.988.490,83 Kč, 

 

 2. prezentace archeologických nálezů - technické zhodnocení 2017 (Památník Jednoty 

bratrské), inv. č. 039-00000361 v pořizovací hodnotě 163.851,28 Kč,  

 

 ve znění dle přílohy. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 proti (Mgr. Puchalský), 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

3796/91/8/2018 Smlouva o spolupráci v oblasti řízení rizik a pojištění 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci v oblasti řízení rizik a pojištění mezi Statutárním 

městem Přerov a společností MARSH, s.r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, jejíž součástí je 

i udělení plné moci k výhradnímu zastoupení ve všech otázkách pojištění. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisu smlouvy a plné moci. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 
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8.13.3  Veřejná zakázka „Oprava fasád na bytových domech v r. 2018“ – schválení dodatku 

č. 1  smlouvy o dílo č. MMPr/0511/2018 (méněpráce) 

Rada města Přerova po projednání 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako 

zadavatelem a společností Radim Reniers, se sídlem Strakatého 3769/7, 636 00 Brno, IČ 

05453984, jako dodavatelem, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava fasád na 

bytových domech v r. 2018“. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění 

(méněpráce). Cena za plnění se dodatkem č. 1 snižuje o 26.564,79 Kč bez DPH z původní 

ceny 1.363.604,32 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 1.337.039,53 Kč bez 

DPH. 

 

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

souvisejícího s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem, k 

jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský oznámil stažení předlohy v úvodu jednání 

rady.  

 

 

 

 

3797/91/8/2018 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 64,8 m2, v domě č. p. 1308, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 2883/67,v k. ú. Přerov, Trávník 

č.o. 17 (vč. zařizovacích předmětů), s paní R.M., za nájemné ve výši 100 Kč/m2/měsíc (nájem 

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

určitou do 30. 06. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+1), o ploše 38,85 m2, v domě č. p. 2089, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4010, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, č. 

o. 30 (vč. zařizovacích předmětů), s paní A.D., za nájemné ve výši 80,- Kč/m2/měsíc (nájem 

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

určitou do 30. 06. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 45,27 m2, v domě č. p. 2509, 

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

I, č. o. 24 (vč. zařizovacích předmětů), s paní H.P., za nájemné ve výši 70,50 Kč/m2/měsíc 

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

na dobu určitou do 30. 06. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu. 
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4. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 64,8 m2, v domě č. p. 1308, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 2883/67,v k. ú. Přerov, Trávník 

č.o. 17 (vč. zařizovacích předmětů), s paní B.M. 

 

5. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 64,8 m2, v domě č. p. 1308, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 2883/67,v k. ú. Přerov, Trávník 

č.o. 17 (vč. zařizovacích předmětů), s paní H.P. 

 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 64,8 m2, v domě č. p. 1308, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 2883/67,v k. ú. Přerov, Trávník 

č.o. 17 (vč. zařizovacích předmětů), s paní M.B. 

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 64,8 m2, v domě č. p. 1308, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 2883/67,v k. ú. Přerov, Trávník 

č.o. 17 (vč. zařizovacích předmětů), s paní O.Z. 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 64,8 m2, v domě č. p. 1308, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 2883/67,v k. ú. Přerov, Trávník 

č.o. 17 (vč. zařizovacích předmětů),), s paní D.P. 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 64,8 m2, v domě č. p. 1308, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 2883/67,v k. ú. Přerov, Trávník 

č.o. 17 (vč. zařizovacích předmětů), s paní Y.K. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 64,8 m2, v domě č. p. 1308, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 2883/67,v k. ú. Přerov, Trávník 

č.o. 17 (vč. zařizovacích předmětů), s paní M.O. 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 64,8 m2, v domě č. p. 1308, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 2883/67,v k. ú. Přerov, Trávník 

č.o. 17 (vč. zařizovacích předmětů), s panem V.P. 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 64,8 m2, v domě č. p. 1308, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 2883/67,v k. ú. Přerov, Trávník 

č.o. 17 (vč. zařizovacích předmětů), s panem V.K. 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+1), o ploše 38,85 m2, v domě č. p. 2089, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4010, v k. ú. Přerov, Na Hrázi,   

č. o. 30 (vč. zařizovacích předmětů), s panem R.Š. 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+1), o ploše 45,27 m2, v domě č. p. 2509, 

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

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

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 45,27 m2, v domě č. p. 2509, 

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

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

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 45,27 m2, v domě č. p. 2509, 

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

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

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 
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3798/91/8/2018 Uzavření nájemních smluv – byty pro výběrové řízení 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (4+1), o ploše 87,15 m2, v domě č. p. 1510, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 3346/9,v k. ú. Přerov, Kozlovská 

č.o. 29 (vč. zařizovacích předmětů), s paní B.Č., za nájemné ve výši 6 442,-  Kč/měsíc (nájem 

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

1.5.2018,  na dobu určitou do 30. 04. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 40,66 m2, v domě č. p. 804, 

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

č.o. 34 (vč. zařizovacích předmětů), s paní I.E., za nájemné ve výši 2 407,-  Kč/měsíc (nájem 

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

1.5.2018,  na dobu určitou do 31. 10. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

3799/91/9/2018 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 

2018/2019   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit stanovení provozního příspěvku 

Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – 

Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2018/2019 dle pravidel a v rozsahu uvedeném       

v důvodové zprávě, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.08.2018 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 

speciálního pedagoga Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem 

Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2018 až 8/2019, a to z rozpočtu 

statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města 

pro příslušný kalendářní rok. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.08.2018 



33 

 

VARIANTA  I.: 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 

psychologa (0,5 pracovního úvazku) Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 

45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2018 až 

8/2019, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto 

nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok, 

 

VARIANTA  II. 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 

psychologa (1,0 pracovního úvazku) Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 

45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2018 až 

8/2019, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto 

nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.08.2018 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 

sociálního pedagoga Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem 

Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2018 až 8/2019, a to z rozpočtu 

statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města 

pro příslušný kalendářní rok. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.08.2018 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil: 

- Doporučil v bodě 3. usnesení variantu II. 

 

 

Hlasování o bodech 1, 2, 3 ve variantě II., a bodu 4: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. Měřínský), 2 omluveni 

(Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

3800/91/9/2018 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy 

Přerov, Trávník 27, organizací zřízenou statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 
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10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

3801/91/10/2018 Žádost o poskytnutí daru pro babybox v Boskovicích 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí peněžního daru organizaci Babybox pro 

odložené děti - STATIM, z.s. se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek, IČ 2700689, na 

zřízení nového babyboxu v Boskovicích, dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

3802/91/10/2018 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 28,77 m2, v domě č. p. 2491, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/9,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní L.M., za nájemné ve výši 1.472 

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

předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 08. 2018 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (0+1), o ploše 29,80 m2, v domě č. p. 1991, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1166,v k. ú. Přerov, Gen. 

Štefánika, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem D.O., za nájemné ve 

výši 1.525 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 11. 2018 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení  (1+0), o ploše 25,17 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném     k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní L.D., za nájemné ve výši 921 Kč/měsíc (nájem 

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

přílohy č. 3, na dobu určitou do 30. 11. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 32,34 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293, příslušném      k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 3456, v k. ú. Přerov, Mervartova, č. o. 9 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní A.D., za nájemné ve výši 1.184 Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
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dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 30. 11. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení  (1+0), o ploše 27,01 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném     k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní V.B., za nájemné ve výši 989 Kč/měsíc (nájem 

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

přílohy č. 5, na dobu určitou do 30. 11. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.07.2018 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 16 v Přerově, Gen. Štefánika 6,     

s paní V.H. 

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 16 v Přerově, Gen. Štefánika 6,     

s panem J.G. 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 16 v Přerově, Gen. Štefánika 6,     

s paní J.B. 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 16 v Přerově, Gen. Štefánika 6,     

s panem K.M. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 16 v Přerově, Gen. Štefánika 6,     

s paní A.D. 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 16 v Přerově, Gen. Štefánika 6,     

s panem R.Š. 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 16 v Přerově, Gen. Štefánika 6,     

s paní L.P. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

11. RŮZNÉ 

3803/91/11/2018 Návrh na uzavření smlouvy - vydání knihy Legionář Jan Gayer 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov a subjektem Miloslav 

Flašar, IČ: 11554461, DIČ: CZ5608192194. Předmětem plnění smlouvy je zhotovení 

publikace: „Legionář Jan Gayer" v parametrech dle důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k podpisu smlouvy dle bodu 1. 
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Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

3804/91/11/2018 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty pro rok 2018 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci Programu statutárního města 

Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

pro rok 2018 (Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace s níže uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 

 

 

pro účel A Programu: 

 Základní škola J.A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, Hranická 14, se 

sídlem Hranická 14, 751 24 Přerov, Přerov II – Předmostí, IČ: 45180083, na projekt Dny s 

EVVákem v Předmostí, ve výši 40 000,00 Kč, 

 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Přerov, Havlíčkova2, IČ: 70259925, 

na projekt Ekovýuka 9 – Klima a příroda, ve výši 6 000,00 Kč, 

 Základní škola Přerov, U tenisu 4, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, U tenisu 4, IČ: 60782358, 

na projekt Školní meteostanice s fenologickým keřovým kalendářem ZŠ U tenisu, ve výši 15 000,00 

Kč, 

 Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, se sídlem Přerov, Osmek 47, IČ: 63701171,       

na projekt Obnova arboreta na Střední škole zemědělské Přerov, Osmek 47, doplněné o tabule s 

odborným textem, ve výši 50 000,00 Kč, 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov, 

IČ: 00097969, na projekt Zahradní slavnost, ve výši 20 000,00 Kč, 

 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, se sídlem 751 52 Přerov, Komenského 

29, IČ: 60609460, na projekt Přírodní naučná trasa, ve výši 18 000,00 Kč, 

 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Lešetínská 5, IČ: 

49558871, na projekt Živé stavby z vrbového proutí, ve výši 25 926,00 Kč; 

 

pro účel B Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov, 

IČ: 00097969, na aktivitu Ekoporadna ORNIS, ve výši 50 000,00 Kč; 

 

pro účel C Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov, 

IČ: 00097969, na aktivitu celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, Přerov, ve výši 

200 000,00 Kč; 
 

pro účel D Programu: 

Predmostenzis, z.s., se sídlem Žernava č. ev. 147, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, IČ: 66743885, 

na projekt Podpora biodiverzity Knejzlíkových sadů a přírodní památky Popovický kopec, ve výši 

397 500,00 Kč; 

 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu; 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Středisku volného času ATLAS a BIOS Přerov, 

se sídlem Žižkova 12, 750 02, Přerov, IČ: 47184469, na projekt Environmentální soutěže a 

vzdělávání EVVO v BIOS ve školním roce 2018/2019, ve výši 24 000,00 Kč. Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzoru, který je součástí Programu statutárního 

města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty pro rok 2018; 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace Střední 

zemědělské škole, Přerov, Osmek 47, se sídlem Přerov, Osmek 47, IČ: 63701171, na projekt 

Naučná stezka – ovocný sad, ve výši 50 000,00 Kč; 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Pavla Košutka        

k právním jednáním dle bodu 1 a 2 usnesení včetně podpisu veřejnoprávních smluv. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

 

3805/91/11/2018 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 

na území města Přerova pro rok 2018 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

na území města Přerova pro rok 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci Programu statutárního města 

Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 

města Přerova pro rok 2018 (Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy           

o poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli v uvedené výši: 

 

 L.S., na obnovu fasády uličního průčelí, výměnu 2 ks a 1 ks okna dveří a uličního průčelí domu, 

Horní náměstí, Přerov, pozemek k.ú. Přerov, ve výši 80 000,00 Kč, 

 J.Č., M.Č., V.O.,  na opravu a nátěr stávající fasády domu, Horní náměstí, Přerov, pozemek k.ú. 

Přerov, ve výši 70 000,00 Kč; 

 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu; 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Pavla Košutka        

k právním jednáním dle bodu 1 usnesení včetně podpisu veřejnoprávních smluv. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 
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3806/91/11/2018 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. 

Jiří v Přerově 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na IV. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří             

v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6,  

IČ: 451 80 199, ve výši 7 500,00 Kč; smlouva bude uzavřena pouze v případě, že na obnovu 

kaple sv. Jiří bude poskytnut finanční příspěvek z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR – 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR; 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Pavla Košutka        

k právnímu jednání ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 návrhu na usnesení, 

včetně jejího podpisu; 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                 

a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ UZ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3322 830  Zachování a obnova kulturních památek  65,0 - 7,5 57,5 

3322 830 889 Neinvestiční transfery církvím a 

náboženským společnostem 

0,0 + 7,5 7,5 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 20 664,7 + 7,5 20 672,2 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

3807/91/11/2018 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Kulturními a 

informačními službami města Přerova a Olomouckým krajem na 

"Marketingové aktivity MIC Přerov" 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ:60609460 jako poskytovatelem          

a Kulturními informačními službami města Přerova, se sídlem Přerov, nám. T. G. Masaryka 150/8, 

IČ:45180512 jako příjemcem ve výši 33.000,- Kč na "Marketingové aktivity MIC Přerov". 
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Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

3808/91/11/2018 Použití znaku města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku města Přerova pro výstavní účely 

Východočeského muzea v Pardubicích pro expozici Pernštejnská rezidence. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

3809/91/11/2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

vznesenými na 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský 

Termín: 11.05.2018 

 

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

na 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova v souladu s ustanoveními platného jednacího 

řádu zejm. čl. 8, odst.1 písm. c). 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Kohout, p. Neuls). 

 

 

 

 

12. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

 

Ing. Holan: 

- informace - zavíječ zimostrázový napadá buxusy, silný výskyt na Přerovsku 
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Mgr. Mlčoch, tajemník MMPr: 

- e-mailem zaslány informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 do 500 tisíc Kč 

uzavřených odbory MMPr a organizacemi zřizovanými městem za období od 1.1.2018 do 

31.3.2018. 

 

 

 

 

13. ZÁVĚR, TISKOVÉ ZPRÁVY 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 91. schůzi Rady města Přerova dne 2. května 2018 v 15.30 

hodin. 

 

V Přerově dne 2. května 2018 

 

 

 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                             Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova 


