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 USNESENÍ z 92. schůze Rady města Přerova konané dne 17. května 2018 

 

3810/92/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 92. schůze Rady města 

Přerova konané dne 17. května 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 92. schůze Rady města Přerova konané dne 17. května 2018, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Pavla Košutka ověřovatelem usnesení a zápisu 92. schůze Rady 

města Přerova. 

 

 

3811/92/4/2018 Rozpočtové opatření č. 10 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

3812/92/5/2018 Regulační plán PŘEDNÁDRAŽÍ – PRŮPICH - zadání 

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

s ustanovením § 6 odst. 1 písm. b) a § 64 odst. 5 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, zadání Regulačního plánu PŘEDNÁDRAŽÍ – PRŮPICH, které je 

spolu s vyhodnocením uplatněných vyjádření a připomínek přílohou tohoto návrhu na usnesení a 

podle důvodové zprávy. 

 

 

3813/92/6/2018 Veřejná zakázka „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ - schválení  

zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky P18V00000041 na stavební práce     

s názvem „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“, v obsahu dle příloh. Veřejná zakázka bude 

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

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

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

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

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky P18V00000041 na 

stavební práce s názvem „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ postupem podle § 53 odst. 1 

zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem 

podle § 214 zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů, 

 

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

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího 



2 

 

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

o námitkách a dalších souvisejících dokumentů. 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

3814/92/6/2018 Veřejná zakázka „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“ -  

rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

v zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek podlimitní veřejné zakázky P18V00000020 

na stavební práce s názvem „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“, které vyplývají z 

provedení úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „zákon“) a z doporučení a závěrů smluvního zastoupení zadavatele pověřeného 

k provádění těchto úkonů podle § 43 zákona, 

 

2. vylučuje v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona dodavatele 

MROZEK a.s., sídlem č. p. 1361, 739 95  Bystřice, IČ: 25904612 z účasti v zadávacím řízení 

z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z důvodu, 

že doklady předložené tímto účastníkem v nabídce nebyly účastníkem objasněny na základě 

žádosti podle § 46 zákona, 

 

3. rozhodla o výběru dodavatele PB SCOM s.r.o., sídlem Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01  

Hranice, IČO: 25397087, kterého v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona vybrala k 

uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, 

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem PB SCOM s.r.o., sídlem Radniční 28, Hranice            

I-Město, 753 01  Hranice, IČO: 25397087, jako zhotovitelem, ve znění svazku č. 2 schválené 

zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 5 851 946,13 Kč bez DPH. 

 

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

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 85. Rady města Přerova konané 

dne 8.2.2018 (č. usn. 3581/85/6/2018), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

 

3815/92/6/2018 Kanalizace a ČOV Čekyně,“ – smlouva o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. 

Z_S24_12- 8120059007 (ČEZ)  

Rada města Přerova po projednání:  

 

1. schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S24_12-8120059007 o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu Přerov VII-Čekyně, 750 02 Přerov 

mezi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 Děčín, IČ 

24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy a Statutárním městem Přerov, IČ 
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00301825, Bratrská 709/334, Přerov jako žadatelem, s finančními náklady ve výši 204 810,- 

Kč bez DPH 

 

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

souvisejícího s uzavřením výše uvedené smlouvy k jejich uzavření a jejich podpisu. 

 

 

3816/92/6/2018 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - 

energetické opatření“ - schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 

SML/3162/2017 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 

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

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

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

č. 1.  

 

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

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

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

 

 

3817/92/6/2018 Veřejná zakázka „Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka“ 

- schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka“, postupem dle ustanovení § 31 zákona       

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu          

s vnitřním předpisem č. 16/2016, 

 

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

 

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. Středomoravské stavby s.r.o. 

Svépomoc I 2012/51, 750 02 Přerov 

496 89 053 

2. ING. ZDENĚK TOMEK – STAVEBNÍ FIRMA a.s. 

Železniční 611/5a, 779 00 Olomouc 

286 51 804 

3. PROFISTAV PŘEROV a.s. 

 K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov – Přerov IV - Újezdec 

253 95 653 

4. TUZAMO spol. s r.o. 

 Bartošova 1468/8, 750 02 Přerov  

253 85 399 

5. KONSTRUKTA – STAVBY s.r.o. 

Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov  

283 19 401 

6. Ptáček – pozemní stavby s.r.o. 258 96 873 
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Podvalí 629, 752 01 Kojetín 

7. ASH PROFI, s.r.o. 

K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov – Přerov IV – Újezdec 

268 00 420 

 

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

kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořadové číslo Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

1. Ing. Dalibor Ředina  

  

Projektant Ing. Irena Ředinová Projektant 

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

3. Ing. Zdeněk Dostál Oddělení investic Miroslav 

Piekutowski 

Oddělení investic 

 

 

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. 

 

 

3818/92/6/2018 Veřejná zakázka „Stavební úpravy místní komunikace ul. Spojovací 

Přerov, Přerov VI-Újezdec“ - schválení zadávacích podmínek a 

zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 

nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu P18V00000034 na stavební 

práce „Stavební úpravy místní komunikace ul. Spojovací Přerov, Přerov VI-Újezdec“, dle 

příloh č. 1 a 2, 

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu P18V00000034 na 

stavební práce „Stavební úpravy místní komunikace ul. Spojovací Přerov, Přerov VI-

Újezdec“, 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. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, závod Zlín, 

Louky 330, 763 02 Zlín 

45274924 

2. STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000,  60838744 
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odštěpný závod Morava, Oblast střed, Holická 29, 771 49 Olomouc 

3. SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 47155558 

4. SATES MORAVA  spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské 

Meziříčí 

60775530 

5. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 

České Budějovice,  

závod Šlechtitelů 583/1, 779 00 Olomouc 

48035599 

 

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 

Irena Šikulová odborník Alexandr Salaba odborník 

Marek Hanzlík zástupce MČ Radomil Lepič zástupce MČ 

 

 

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. 

 

 

3819/92/6/2018 Změna vnitřního předpisu č. 16/2016 16/2016 Zásady postupů a 

pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním 

městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č……/2018, kterým se mění vnitřní předpis 

č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem 

Přerov, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

3820/92/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

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

jednacího řízení bez uveřejnění 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší výběrové řízení veřejné na stavební práce s názvem „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“, zahájené v souladu s ust. § 31 zákona 

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

řízení je zrušeno, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek není ve výběrovém řízení žádný 

účastník, 
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2. schvaluje zahájení veřejné zakázky P18V00000043 s názvem „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“ formou jednacího řízení bez uveřejnění,              

v souladu s ust. § 63 odst. 1 písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále též „zákon“), postupem podle § 67 zákona, 

 

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

 

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. PSS Přerovská stavební a.s. 

Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov - Přerov I-Město 

27769585 

 

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. 

 

 

3821/92/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Svisle 13 - KONEKTIVITA“ -  zrušení zadávacího řízení a 

schválení zahájení jednacího řízení bez uveřejnění 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13 - KONEKTIVITA“, zahájené v souladu s § 25       

a postupem dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,           

v platném znění (dále jen „zákon“). Zadávací řízení je zrušeno v souladu s § 127 odst. 1 

zákona, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v zadávacím řízení žádný účastník, 

 

2. schvaluje zahájení veřejné zakázky P18V00000042 s názvem „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13 - KONEKTIVITA“ formou jednacího řízení bez 

uveřejnění, v souladu s ust. § 63 odst. 1 písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále též „zákon“), postupem podle § 67 zákona, 

 

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

 

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. ComIT services s.r.o. 

Na  Hrázi 781/15, 750 02 Přerov 

27677397 

 

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. 
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3822/92/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Svisle 13 – Vybavení odborných učeben“ – 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 nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, Svisle 13 – Vybavení odborných učeben“, zadávané v souladu s ustanovením § 2 

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

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

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

 

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

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

účastník zadávacího řízení společnost QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o., se sídlem Pasecká 2374, 

760 01 Zlín, IČ: 47917601, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 

a je současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako kupujícím,                

a společností QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o., se sídlem Pasecká 2374, 760 01 Zlín, IČ: 

47917601, jako prodávajícím, nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a vybudování 

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

                

Cena za plnění bude činit: 959 562,- Kč bez DPH, tj. 1 161 070,- včetně 21% DPH 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením kupní smlouvy mezi objednatelem                       

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

jeho pověření usnesením 86. Rady města Přerova č. 3638/86/6/2018 ze dne 22. 2. 2018. 

 

 

3823/92/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

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

zahájení jednacího řízení bez uveřejnění 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší výběrové řízení veřejné na stavební práce s názvem „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“, zahájené v souladu s ust. § 31 zákona 

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

řízení je zrušeno, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek není ve výběrovém řízení žádný 

účastník, 

 

2. schvaluje zahájení veřejné zakázky P18V00000045 s názvem „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“ formou jednacího řízení bez uveřejnění,        

v souladu s ust. § 63 odst. 1 písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále též „zákon“), postupem podle § 67 zákona, 
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3. schvaluje dodavatele, který bude vyzván k předložení nabídky. Jedná se o společnost: 

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. Středomoravské stavby s.r.o. 
Svépomoc I 2012/51, 750 02 Přerov I – Město 

49689053 

 

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. 

 

 

3824/92/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 - KONEKTIVITA“ -  zrušení zadávacího 

řízení a schválení zahájení jednacího řízení bez uveřejnění 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 - KONEKTIVITA“, zahájené v souladu s § 25 

a postupem dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění (dále jen „zákon“). Zadávací řízení bude zrušeno v souladu s § 127 odst. 1 

zákona, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v zadávacím řízení žádný účastník, 

 

2. schvaluje zahájení veřejné zakázky P18V00000044 s názvem „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 - KONEKTIVITA“ formou jednacího řízení 

bez uveřejnění, v souladu s ust. § 63 odst. 1 písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále též „zákon“), postupem podle § 67 zákona, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. ComIT services s.r.o. 
Na  Hrázi 781/15, 750 02 Přerov 

27677397 

 

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. 

 

 

3825/92/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 – Vybavení odborných učeben“ – rozhodnutí 

o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, Za mlýnem 1 – Vybavení odborných učeben“, zadávané v souladu s ustanovením § 2 

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

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

otevřeném řízení postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

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

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

je účastník zadávacího řízení společnost MERCI, s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 1192/55b, 

627 00 Brno, IČ: 46966447, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 

a je současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a 

společností MERCI, s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno, IČ: 46966447, 

jako prodávajícím, nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben 

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

                

Cena za plnění bude činit: 231 330,- Kč bez DPH, tj. 279 910,- včetně 21% DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením kupní smlouvy mezi objednatelem a 

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

pověření usnesením 86. Rady města Přerova č. 3635/86/6/2018 ze dne 22. 2. 2018. 

 

 

3826/92/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

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

14 - KONEKTIVITA“ – 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 nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 14 - KONEKTIVITA“, 

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

v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 25 zákona, podle části 

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

částí zákona, 

 

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

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

Předmostí, Hranická 14 - KONEKTIVITA“, je účastník zadávacího řízení společnost 

Amethyst.cz, s.r.o., se sídlem Lámař 41/12, 711 00 Ostrava – Koblov, IČ: 25904540, jehož 

nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která 

respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako kupujícím,                

a společností Amethyst.cz, s.r.o., se sídlem Lámař 41/12, 711 00 Ostrava – Koblov, IČ: 

25904540, jako prodávajícím, nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 14 

- KONEKTIVITA“. 

                

Cena za plnění bude činit: 5 191 396,- Kč bez DPH, tj. 6 281 589,- včetně 21% DPH. 
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Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením kupní smlouvy mezi objednatelem a 

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

pověření usnesením 86. Rady města Přerova č. 3624/86/6/2018 ze dne 22. 2. 2018. 

 

 

3827/92/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

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

14 – Vybavení odborných učeben“ – 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 nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 14 – Vybavení odborných 

učeben“, zadávané v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 25 zákona, 

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

souvisejících částí zákona, 

 

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

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

Předmostí, Hranická 14 – Vybavení odborných učeben“, je účastník zadávacího řízení 

společnost MERCI, s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno, IČ: 46966447, 

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

která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a 

společností MERCI, s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno, IČ: 46966447, 

jako prodávajícím, nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben 

pro ZŠ Přerov, ZŠ J. A. Komenského A MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 14 – Vybavení 

odborných učeben“. 

                

Cena za plnění bude činit: 1 717 714,- Kč bez DPH, tj. 2 075 437,- včetně 21% DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením kupní smlouvy mezi objednatelem a 

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

pověření usnesením 86. Rady města Přerova č. 3626/86/6/2018 ze dne 22. 2. 2018. 

 

 

3828/92/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

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

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 nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5 – Vybavení odborných učeben“, zadávané v souladu                    

s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 25 zákona, podle části čtvrté zákona v 

nadlimitním režimu v otevřeném řízení postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 
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2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace         

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

učeben“, je účastník zadávacího řízení společnost MERCI, s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 

1192/55b, 627 00 Brno, IČ: 46966447, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a 

společností MERCI, s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno, IČ: 46966447, 

jako prodávajícím, nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben 

pro ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5 – Vybavení odborných učeben“. 

                

Cena za plnění bude činit: 223 783,- Kč bez DPH, tj. 270 777,- včetně 21% DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením kupní smlouvy mezi objednatelem a 

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

pověření usnesením 86. Rady města Přerova č. 3629/86/6/2018 ze dne 22. 2. 2018. 

 

 

3829/92/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5 - KONEKTIVITA“ – 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 nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5 - KONEKTIVITA“, zadávané v souladu s ustanovením § 2 

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

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

otevřeném řízení postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

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

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

účastník zadávacího řízení společnost MERIT GROUP a.s., se sídlem Březinova 136/7, 77900 

Olomouc, IČ: 64609995, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a 

je současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a 

společností MERIT GROUP a.s., Březinova 136/7, 77900 Olomouc, IČ: 64609995, jako 

prodávajícím, nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5 - KONEKTIVITA“. 

                

Cena za plnění bude činit: 3 716 790,12 Kč bez DPH, tj. 4 497 316,05 včetně 21% DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením kupní smlouvy mezi objednatelem a 

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

pověření usnesením 86. Rady města Přerova č. 3630/86/6/2018 ze dne 22. 2. 2018. 
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3830/92/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, U TENISU 4“ – 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, U TENISU 4“, 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, U TENISU 4“, je účastník výběrového řízení 

společnost ZJS – Realizace staveb s.r.o., se sídlem Kratochvílova 41, 750 02 Přerov, IČ: 286 

11 942, 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 41, 750 02 Přerov, IČ: 286 

11 942, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, U TENISU 4“. 

                

Cena za plnění bude činit: 4 401 532,46 Kč bez DPH, tj. 5 325 854,28 včetně 21% 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 89. Rady města Přerova č. 3714/89/6/2018 ze dne 5. 4. 2018. 

 

 

3831/92/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, U TENISU 4 - KONEKTIVITA“ – rozhodnutí o výběru 

dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání odkládá materiál Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, U TENISU 4 - KONEKTIVITA“ – rozhodnutí o výběru dodavatele 

a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na jednání Rady města Přerova dne 31. května 

2018. 

 

 

3832/92/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, U TENISU 4 - Vybavení odborných učeben“ – 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 nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, U TENISU 4 - Vybavení odborných učeben“, zadávané v souladu s ustanovením § 2 

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

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

otevřeném řízení postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 
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2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace         

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

je účastník zadávacího řízení společnost MERCI, s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 1192/55b, 

627 00 Brno, IČ: 46966447, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 

a je současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a 

společností MERCI, s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno, IČ: 46966447, 

jako prodávajícím, nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben 

pro ZŠ Přerov, U TENISU 4 - Vybavení odborných učeben“. 

                

Cena za plnění bude činit: 1 103 549,- Kč bez DPH, tj. 1 335 293,- včetně 21% DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením kupní smlouvy mezi objednatelem a 

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

pověření usnesením 86. Rady města Přerova č. 3632/86/6/2018 ze dne 22. 2. 2018. 

 

 

3833/92/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16“ – 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, BOŽENY NĚMCOVÉ 16“, 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, BOŽENY NĚMCOVÉ 16“, je účastník 

výběrového řízení společnost ZJS – Realizace staveb s.r.o., se sídlem Kratochvílova 41, 750 

02 Přerov, IČ: 286 11 942, 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 41, 750 02 Přerov, IČ: 286 

11 942, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16“. 

                

Cena za plnění bude činit: 1 737 489,95 Kč bez DPH, tj. 2 102 362,84 včetně 21% 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 89. Rady města Přerova č. 3713/89/6/2018 ze dne 5. 4. 2018. 

 

 

3834/92/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 - KONEKTIVITA“ – rozhodnutí 

o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 - KONEKTIVITA“, zadávané v souladu s ustanovením § 2 

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

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

otevřeném řízení postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

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

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

KONEKTIVITA“, je účastník zadávacího řízení společnost MERIT GROUP a.s., se sídlem 

Březinova 136/7, 77900 Olomouc, IČ: 64609995, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací 

podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a 

společností MERIT GROUP a.s., Březinova 136/7, 77900 Olomouc, IČ: 64609995, jako 

prodávajícím, nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 - KONEKTIVITA“. 

                

Cena za plnění bude činit: 3 144 084,55 Kč bez DPH, tj. 3 804 342,31 včetně 21% DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením kupní smlouvy mezi objednatelem a 

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

pověření usnesením 86. Rady města Přerova č. 3624/86/6/2018 ze dne 22. 2. 2018. 

 

 

3835/92/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

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

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 nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 – Vybavení odborných učeben“, zadávané v souladu s 

ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 

jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 25 zákona, podle části čtvrté zákona v 

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

 

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

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

odborných učeben“, je účastník zadávacího řízení společnost MERCI, s.r.o., se sídlem 

Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno, IČ: 46966447, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací 

podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a 

společností MERCI, s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno, IČ: 46966447, 

jako prodávajícím, nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben 

pro ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 – Vybavení odborných učeben“. 

                

Cena za plnění bude činit: 1 853 098,- Kč bez DPH, tj. 2 242 249,- včetně 21% DPH. 
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Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením kupní smlouvy mezi objednatelem a 

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

pověření usnesením 86. Rady města Přerova č. 3623/86/6/2018 ze dne 22. 2. 2018. 

 

 

3836/92/6/2018 Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy stavby "Propojení komunikace ulice Kopaniny - 

Lipnická přes výstaviště" 

 

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

dokumentace vč. vydání příslušných správních rozhodnutí, a dalších dokumentů pro přípravu 

stavby propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště., za podmínky 

zajištění finančního krytí zakázky na projektové práce. 

 

 

3837/92/6/2018 Veřejná zakázka „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a 

odpadů“ -  schválení uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

v zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek podlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce s názvem „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a odpadů“, zahájené v souladu 

s v souladu s ust. § 63 odst. 1 písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

 

2. rozhodla o výběru dodavatele PTÁČEK - pozemní stavby a.s., Podvalí 629, 752 01 Kojetín     

I-Město, IČ: 258 96 873, kterého v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona vybrala k 

uzavření smlouvy jako jediného účastníka zadávacího řízení, 

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem PTÁČEK - pozemní stavby a.s., Podvalí 629, 752 01 

Kojetín I-Město, IČ: 258 96 873, jako zhotovitelem, ve znění nabídky vybraného dodavatele 

 

 

Cena za plnění bude činit 15.198.528,11 Kč bez DPH. 

 

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

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 91. Rady města Přerova konané 

dne 11.1.2018 (č. usn. 3773/91/7/2018), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

 

3838/92/7/2018 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku  statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 6706/1 v 

k.ú. Přerov 

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

nemovité věcí z majetku  statutárního města Přerov  - části  pozemku p.č. 6706/1 ost. plocha  o výměře 

cca 290 m2 v k.ú. Přerov. 
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3839/92/7/2018 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 6749/1, p.č. 

6749/2, p.č. 6749/3, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1269, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/4, jehož součástí je 

budova k bydlení č.p. 1273, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 

6749/5, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1268, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

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

statutárního města Přerov - úplatný převod pozemků z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků 

p.č. 6749/1 ost. plocha o výměře 5072 m2, p.č. 6749/2 ost. plocha o výměře 737 m2, p.č. 6749/3 zast. 

plocha a nádvoří o výměře 535 m2, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1269, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, p.č. 6749/4 zast. plocha a nádvoří o výměře 536 m2, jehož součástí je budova k 

bydlení č.p. 1273, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/5 zast. plocha a nádvoří o výměře 

532 m2 jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1268, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. 

Přerov. 

 

 

3840/92/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – 

pozemku p.č. 301/1 v k.ú. Henčlov za pozemky p.č. 796, p.č. 1312, p.č. 

1313/1, p.č. 1316/1 a část p.č. 800 vše v k.ú. Henčlov                                                                                                                                                                                      

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

301/1 orná půda o výměře 1327 m2  ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemky p.č. 796 

trvalý travní porost o výměře 1307 m2, p.č. 1312 ostatní plocha o výměře 655 m2, p.č. 1313/1 ostatní 

plocha o výměře 88 m2, p.č. 1316/1 ostatní plocha o výměře 401 m2 a část p.č. 800 orná půda               

o výměře cca 100 m2 všechny v k.ú. Henčlov ve vlastnictví pana V.K. 

 

 

3841/92/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 165 a části p.č. 

166 oba v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                    

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

pozemku p.č. 165 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví pana doc. 

Ing. E.D.  CSc.  a úplatný převod části pozemku p.č. 166 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 60 

m2  v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví pana PhDr. Mgr. R.K.  a pana L.M.  do majetku statutárního 

města Přerova. 

 

 

3842/92/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova -  id. 1/2 pozemku p.č. 590/7 v k.ú. 

Předmostí                                                                                                                                                                                    

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

spoluvlastnického podílu ½ pozemku p.č. 590/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2     

v k.ú. Předmostí z majetku pana Ing. B.Z. do majetku statutárního města Přerova. 
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3843/92/7/2018 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - budovy jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/44 a pozemku p.č. 4293/44  

v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) 

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

převod budovy jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 

p.č. 4293/44 a pozemku p.č. 4293/44 zast.pl. a nádvoří o výměře 703 m2 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 

48) z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví J.M. za kupní cenu ve výši 5.000.000,-Kč a 

uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy. 

 

 

3844/92/7/2018 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

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

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

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení: 

 

VARIANTA  I. 

podat 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. 

podat 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. 

 

VARIANTA  III. 

schválit záměr statutárního města Přerova -  směnu nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 6226/26 orná půda o výměře 3848 m2 a p.č. 6226/25 orná půda o výměře 4187 

m2 oba v k.ú. Přerov za nemovité věci ve spoluvlastnictví společnosti IGIVEX s.r.o. - spoluvlastnické 

podíly 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. 

 

VARIANTA  IV. 

schválit záměr statutárního města Přerova - směnu nemovité věci v majetku statutárního města Přerova 

- pozemku p.č. 281/1 trvalý travní porost  o výměře 27497 m2  v k.ú. Lýsky za nemovité věci ve 

spoluvlastnictví společnosti IGIVEX s.r.o. - spoluvlastnické podíly 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. 
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3845/92/7/2018 Směna nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - části  

pozemku p.č. 2883/28 v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 510/17 a id. podíl 

¾ pozemku p.č. 510/9 oba v k.ú. Předmostí ve vlastnictví EMOS 

property s.r.o., Přerov  

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

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  - části pozemku p.č. 2883/28 ost. plocha, 

geometrickým plánem č.6696-7/2018 označená jako pozemek p.č. 2883/241 ost. plocha o výměře 451 

m2  jehož, součástí je účelová komunikace v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova  za 

pozemek p.č. 510/17 ost. plocha o výměře 55 m2, jehož součástí je účelová komunikace a id. podíl ¾  

pozemku p.č. 510/9 ost. plocha o výměře 902 m2, jehož součástí je účelová komunikace oba v k.ú. 

Předmostí ve vlastnictví EMOS property s.r.o., se sídlem Šířava 295/17, 750 02 Přerov s doplatkem 

ceny ve výši 260.570,- Kč navýšených o příslušnou sazbu DPH ve prospěch statutárního města 

Přerova a uzavření směnné smlouvy ve znění dle přílohy č.1. 

 

 

3846/92/7/2018 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových – části pozemku p.č. 195 a pozemku p.č. 198, oba v k.ú. 

Žeravice  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, jako 

pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem na nájem části pozemku p.č. 195 

(zahrada) o výměře 248 m2 a pozemku p.č. 198 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 183 m2, 

oba v k.ú. Žeravice, ve znění dle přílohy č. 1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 

od 1.6.2018 do doby převodu předmětu nájmu na nového nabyvatele, nejdéle do 31.5.2026, za 

nájemné ve výši 11.500,- Kč/rok. Účelem nájmu je naložení s majetkem státu, který je 

nepotřebný k plnění funkcí státu, formou pronájmu nemovitých věcí za účelem úpravy 

vzájemných vztahů pronajímatele a nájemce jako vlastníka stavby občanského vybavení č.p. 

184, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, postavené na pozemcích p.č. 198, p.č. 203      

a p.č. 416 v k.ú. Žeravice a zajištění přístupu k této stavbě přes část pozemku p.č. 195 v k.ú. 

Žeravice. Součástí nájemní smlouvy je závazek statutárního města Přerova uhradit ČR - Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových náhradu za užívání předmětu nájmu bez 

právního důvodu v období od 1.7.2017 do 31.5.2018 ve výši 10.404,-Kč. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.05.2018 

 

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

1. usnesení včetně jeho podpisu. 
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3847/92/7/2018 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 

prostoru sloužícího podnikání  v budově jiná stavba č.p. 122, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č.  34 v k.ú. 

Přerov (Kratochvílova 20) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

20.12.2017 na prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 122, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) o celkové 

výměře 63,84 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností 

ACHMEA s.r.o., se sídlem Soběchleby 2, IČ 26809851, jako nájemcem, ke dni 31.5.2018, ve 

znění dle přílohy. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem prostoru sloužícího podnikání v budově 

jiná stavba č.p. 122, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 34 v 

k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) o celkové výměře 63,84 m2 a vyhlášení výběrového řízení na 

nájem tohoto prostoru za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude 

zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku 

Přerovský deník a na realitním webu StMPr. 

 

 

3848/92/7/2018 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostor v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 1) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne  29.11.2013, ve znění dodatků č. 1 

až č. 4, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností ABS 

trading CZ s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Dluhonská 1350/43, IČ 26862999, jako nájemcem 

na prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1), o celkové výměře 41, 

79 m2, ve znění dle přílohy.  

 

Dodatek č. 5 se týká změny výměry a výše nájemného, a to z původní výměry 41,79 m2 na novou 

výměru 40,38 m2, z původní výše nájemného 47.135,- Kč/rok (bez DPH) na novou výši nájemného 

45.227,-Kč/rok (bez DPH). Dodatek bude uzavřen s účinností od 1.6.2018. 

 

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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3849/92/7/2018 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  

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

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

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 184, 

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

o celkové výměře 65,91 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a  J.V., jako 

nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, 1 rok, s účinností od 

1.6.2018. Výše nájemného bude činit 6.591,-Kč/rok. Ujednáním smlouvy bude úhrada za 

bezesmluvní užívání ze období od 1.5. do 31.5.2018, které bude činit 560,-Kč. Účelem nájmu 

bude využití prostory pro trénování a umístění posilovacích cvičebních strojů. Náklady na 

energie budou hrazeny samostatně. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

3850/92/7/2018 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova – k tíži části pozemku p.č. 6855 v k.ú. Přerov a nájem části 

pozemku p.č. 6855 v k.ú. Přerov statutárním městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

břemene – služebnosti strpět na zatíženém pozemku stavbu „Cyklostezka v ulici Palackého      

v Přerově“ a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  umožnit 

oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost za 

účelem provádění údržby a oprav uvedené stavby k tíži pozemku p.č. 6855 v k.ú. Přerov v 

majetku Povodí Moravy s.p. , se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ: 70890013 a to ve 

prospěch statutárního města Přerova, nájem části pozemku p.č. 6855 vodní plocha o výměře 

1323 m2 v k.ú. Přerov statutárním městem Přerov za účelem umístění stavby „Cyklostezka v 

ulici Palackého v Přerově“ a uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy s.p., se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ: 

70890013, jako pronajímatelem či budoucím povinným a statutárním městem Přerov, jako 

nájemcem či budoucím oprávněným ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.06.2018 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 
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3851/92/7/2018 Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících           

s realizací stavby „I/55 Přerov, průtah centrem, I. etapa“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících               

s realizací stavby „I/55 Přerov, okružní křižovatka Dluhonská“ mezi Ředitelstvím silnic           

a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390 a statutárním městem 

Přerov ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.06.2018 

 

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

návrhu usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu 

 

 

3852/92/7/2018 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje úhradu za bezesmluvní užívání části pozemku  p.č. 

4971/1 ostatní plocha  v k.ú. Přerov ve vlastnictví  ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, spočívající ve zvláštním užívání tohoto 

pozemku o celkové výši 15.212,- Kč, za předpokladu finančního krytí. 

 

 

3853/92/7/2018 Udělení výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

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

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

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

dopravního značení č. IZ 8a) a z dopravní značky č. B 28 „Zákaz 

zastavení" 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 

souhlas s povolení krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 

povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatelku p. J.P. z důvodu konání svatebního 

obřadu v kostele sv. Vavřince, ul. Kratochvílova, Přerov. 

 

Termín: 09. 06. 2018, od 10:15 hod do 12:15 hod – zajištění svatebního obřadu 

Trasa výjimky: ulice Bratrská, ulice Kratochvílova, Přerov  

RZ – konkrétní autobus bude sdělen cca 1 týden před svatebním obřadem 

Tovární značka: IRYBUS 

Typ: SFR160 

Nosnost: 10 900 Kg 

 

Provozovatel: KRODOS BUS a.s., provoz Bystřice pod Hostýnem, Přerovská 1641, 768 61 Bystřice 

pod Hostýnem 
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2. vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 

souhlas s povolením výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru 

města ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená 

hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Přerovská rozvojová, s.r.o., Blahoslavova 79/3, 750 

02 Přerov z důvodu výměny střešní krytiny na domě Žerotínovo nám. 4, Přerov. 

 

Trasa výjimky: ul. Žerotínovo náměstí, Přerov  

Termín: 5/2018 – 8/2018 

RZ  5Z85983  Tovární značka: MAN, Typ: TGL 12 180 4X2 BL, Nosnost: 11 990 Kg 

RZ  5M65045 Tovární značka: MAN, Typ: TGL 12 185 LLC, Nosnost: 11 990 Kg             

 

Provozovatel: J.F. 

 

 

3854/92/7/2018 Upuštění od vymáhání pohledávky za panem T.Š. z důvodu 

nedobytnosti a její převod na podrozvahu 

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

od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti za dlužníkem T.Š., IČ 48728829, v celkové výši        

2 867 230,72  Kč, z toho jistina činí 581 659,00 Kč  a úroky z prodlení 2 285 571,72 Kč ke dni 

25.06.2018. 

 

 

3855/92/7/2018 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. 

 

 

3856/92/7/2018 Přímé zadání zakázky na rekonstrukci ozvučení zimního stadionu        

v Přerově, Petřivalského 2885/5 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na realizaci rekonstrukce ozvučení zimního stadionu         

v Přerově mezi  společností AC Akustika, Andrej Cimbala,  IČ 12119113, jako zhotovitelem a 

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

objednatelem, dle předložené nabídky, dle důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje odbor správy majetku a komunálních služeb uzavřením smlouvy se společností AC 

Akustika, Andrej Cimbala, IČ 12119113 za nabídkovou cenu 516 050,- bez DPH 
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3857/92/7/2018 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

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

mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a F.M., nájemcem bytové jednotky v objektu k 

bydlení č.p. 2309  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 793 v k.ú. Přerov jako 

dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova, a to na přefakturacích za úklid sklepů v 

částce 7.537,00 Kč a úroku z prodlení k datu 25.06.2018 v částce 93,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 

200,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 38 měsíců/200,00 Kč a 1 měsíc/30,00 Kč ode dne uzavření 

dohody. 

 

 

3858/92/8/2018 Uzavření smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu 

osobních údajů mezi statutárním městem Přerov a vybranými 

příspěvkovými organizacemi zřizovanými statutárním městem Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů 

mezi statutárním městem Přerov a vybranými příspěvkovými organizacemi zřizovanými 

statutárním městem Přerov na dobu neurčitou. Vzor Smlouvy je přílohou důvodové zprávy, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 18.05.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem smluv o poskytování služeb 

pověřence pro ochranu osobních údajů s vybranými příspěvkovými organizacemi. 

 

 

3859/92/8/2018 Předfinancování projektu ZŠ Svisle 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předfinancování části nákladů projektu 

s názvem „Speciální pedagog Základní školy Přerov, Svisle 13“, ve výši 180.000,- Kč, v rámci 

výzvy č. 02_18_063 Šablony II  - podpora zjednodušených projektů z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z 

rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.03.2019 

 

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

závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 188 376,8* - 180,0 188 196,8 

3113 610 Základní školy 24 758,7* + 180,0 24 938,7 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 45 602,2* + 180,0 45 782,2 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. ukládá Základní škole Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052, bezodkladně po obdržení finančních 

prostředků od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky jako řídícího 

orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vrátit finanční prostředky určené 

na předfinancování části projektu uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení, a to v plné výši na 

základní účet statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.03.2019 

 

 

3860/92/9/2018 Úhrady za sociální služby poskytované střediskem Denní pobyt 

Sociálních služeb města Přerova, p. o. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Úhrady za poskytování sociálních služeb střediskem 

Denní pobyt Sociálních služeb města Přerova, p. o. dle přílohy, a to s účinností od 01. 06. 2018. 

Odpovídá: Bc. Jana Žouželková 

Termín: 01.06.2018 

 

 

3861/92/10/2018 Vyhlášení soutěže: Předzahrádka roku 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vyhlašuje soutěž Předzahrádka roku 2018 

 

2. jmenuje soutěžní porotu dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje Kancelář primátora realizací soutěže Předzahrádka roku 2018. 

 

 

3862/92/10/2018 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního města 

Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 32.000 Kč, s účelem použití na částečnou 

úhradu výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Přerov VII-Henčlov. 

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, zastoupeným 

hejtmanem Ladislavem Oklešťkem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 a 

Statutárním městem Přerov, zastoupeným primátorem Mgr. Vladimírem Puchalským, Bratrská 

709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825 v předloženém znění. 
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3863/92/10/2018 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního města 

Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 34.000 Kč, s účelem použití na částečnou 

úhradu výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Přerov XI-Vinary. 

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, zastoupeným 

hejtmanem Ladislavem Oklešťkem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460            

a Statutárním městem Přerov, zastoupeným primátorem Mgr. Vladimírem Puchalským, 

Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825 v předloženém znění. 

 

 

3864/92/10/2018 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního města 

Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 29.000 Kč, s účelem použití na částečnou 

úhradu výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Přerov VI-Újezdec. 

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, zastoupeným 

hejtmanem Ladislavem Oklešťkem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460             

a Statutárním městem Přerov, zastoupeným primátorem Mgr. Vladimírem Puchalským, 

Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825 v předloženém znění. 

 

 

3865/92/10/2018 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního města 

Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 36.000 Kč, s účelem použití na částečnou 

úhradu nákladů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Přerov I-Město. 

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, zastoupeným 

hejtmanem Ladislavem Oklešťkem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460            

a Statutárním městem Přerov, zastoupeným primátorem Mgr. Vladimírem Puchalským, 

Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825 v předloženém znění. 

 

 

3866/92/10/2018 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2017 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí předloženou zprávu. 

 

 

 

3867/92/10/2018 Smlouva o zajištění reklamy 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 25.000 Kč (plus platná sazba DPH) 

mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem PSP Pohony 

a.s., se sídlem Kojetínská 3148/73d, Přerov I – Město, 750 02   Přerov, IČ: 476 74 784 (jako 

objednatelem reklamy), jejímž účelem je prezentace objednatele v rámci oslav, pořádaných 

městem k 100. výročí Republiky (Dne vzniku samostatného československého státu), 

 

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

o zajištění reklamy. 

 

 

V Přerově dne 17. května 2018 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                                 Pavel Košutek 

primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


