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ZÁPIS 

 

 

z 93. schůze Rady města Přerova konané dne 31. května 2018 

 

 

PROGRAM: 
 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor  

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Pokuta za správní delikt - Ke Tmeni primátor  

3.2 Pokuta za pozdní odhlášení rozhlasového poplatku primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 11 Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8“ – zrušení výběrového řízení 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka  „Oprava školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1, 
Přerov“ -  schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou 
osobou při provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka“ – 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Alšova“ – schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Obnova protikorozní ochrany lávky přes 
Strhanec u soutoku s Bečvou“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.6 Rekonstrukce ozvučení zimního stadionu v Přerově Ing. Měřínský 

6.7 Modernizace scénického osvětlení v Městském domě Ing. Měřínský 

6.8 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/0597/2018 na realizaci stavby „Rozšíření veřejného osvětlení 
v ul. tř. 17. Listopadu, Přerov“ 

Ing. Měřínský 

6.9 Most ev.č. Př/Že-M01 - most přes Olešnici na ul. Pod Lesem v obci 
Přerov-Žeravice 

Ing. Měřínský 

6.10 Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím 
mobilního operátora 2018 až 2020 - centralizované zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu  

Ing. Měřínský 

6.11 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 

Ing. Měřínský 
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6.12 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/3737/2017, číslo smlouvy zhotovitele 841/NBTL/259/2017, na 
realizaci stavby „Rekonstrukce chodníku na ul. tř. 17. listopadu a 
chodníku na ul. Dvořákova“ 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti 
 

 

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – 
části pozemku p.č. 819 a části pozemku p.č. 746 oba v k.ú. 
Kozlovice u Přerova za pozemky p.č. 588/8 a p.č. 590/12 oba v 
k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – prodloužení nájmu nemovité 
věci v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1170, 
zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov jehož součástí je budova  bez 
č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti, příslušná k části obce 
Přerov I. –Město (veřejné WC na nám. Svobody v Přerově) 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr  statutárního města Přerov - úplatný a bezúplatný  převod 
nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku 
p.č. 298 v k.ú. Újezdec u Přerova.  

p. Košutek 

7.1.4 Převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerov – 
pozemku p.č. 6552/22 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.5 Převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerov -  
pozemku p.č. 61 v k.ú. Dluhonice. 

p. Košutek 

7.2.1 Skončení nájmu a úplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. 
Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova  

p. Košutek 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova –  podílu id. ½ pozemku p.č. 3675 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.2.3 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov - 
pozemku  p.č. 5003 a části pozemku p.č. 328 oba  v k.ú. Přerov.  

p. Košutek 

7.4.1 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1, části 
p.č. 2155/1 v majetku statutárního města Přerov za  pozemky p.č. 
204/4, p.č. 234/4, p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 v 
majetku PSS Přerovská stavební  a.s., Přerov, vše v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
části pozemku p.č. 2185/2 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.5.2 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) 

p. Košutek 

7.6.1 Bezúplatné užívání  nemovité věci -  pozemku p.č. 2883/75 v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

7.6.2 Bezúplatné užívání  nemovité věci -  stavby č.p. 3565 postavené 
na pozemku p.č. 2883/92 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku 
Státního pozemkového úřadu – pozemku p.č. 1033 v k.ú. Újezdec 
u Přerova 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 1019/1, 
p.č. 1019/26, p.č. 1019/27, p.č. 1038/6, p.č. 1042/1, p.č. 4957/2, 
p.č. 4957/3, p.č. 4964/4, p.č. 4969/1, p.č. 5036/1, p.č. 5036/3, p.č. 
7289/1, p.č. 7289/6, p.č. 7289/9, p.č. 7289/13, p.č. 7289/14, p.č. 
7289/52, p.č. 7289/60, p.č. 7289/61, vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.12.1 Zřízení práva stavby k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 
3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov 
– prodloužení lhůty provedení stavby – dodatek č.1 

p. Košutek 
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7.12.2 1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – veřejného osvětlení vybudovaného na částech pozemků 
p.č. 1247/4, p.č. 1249/1, p.č. 1249/3, p.č. 1258/3, p.č. 1258/4, p.č. 
1258/5 p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1 vše v k.ú. Újezdec u 
Přerova                                                                                                                                                                                
2. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova - komunikace do majetku statutárního města Přerova 
vybudované na pozemcích p.č. 1249/3, p.č. 1249/1, p.č. 1260/4, 
p.č. 1258/3, p.č. 1258/2, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 
1258/7, p.č. 1258/1, p.č. 1260/1, p.č. 1259, p.č. 1260/5, p.č. 
1260/9, p.č. 1260/6 vše v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                 
3. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova  - částí pozemků p.č. 1258/3, p.č. 1258/4, p.č. 
1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1, p.č. 1260/6, p.č. 
1260/9, p.č. 1258/2, p.č. 1260/1, p.č. 1260/5 všechny v k.ú. 
Újezdec u Přerova                                                                                                                                                                                                 
4. Zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch 
statutárního města Přerova – veřejného osvětlení k tíži pozemků 
p.č. 1258/3, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 
1258/1 a p.č. 1247/4 všechny v k.ú. Újezdec u Přerova  

p. Košutek  

7.12.3 Dodatek č. 1 Smlouvy o provozování sběrných dvorů a míst 
zpětného odběru mezi statutárním městem Přerov a společností 
Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti 
 

 

8.1 Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2018 - 2019 Bc. Navrátil 

8.2 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Bc. Navrátil 

8.3 Žádost o poskytnutí dotace – Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, 
z.s. 

Bc. Navrátil 

8.4 Žádost o poskytnutí dotace – NIGHT BIRDS - INLINE HOCKEY 
CLUB PŘEROV z.s. 

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti 
 

 

9.1 Žádost o dotaci – Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.  Bc. Navrátil 

9.2 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2018 " 
- nepeněžité dary, smlouvy o zprostředkování reklamy,  

Bc. Navrátil 

10. Různé 
 

 

10.1 Darovací smlouva 
 

Ing. Měřínský 

10.2 Slevy ve výši 75% z plné ceny jízdného v MAD Přerov pro děti a 
mládež (6-18 let), studenty (18-26 let) a seniory (nad 65 let) 

p. Košutek 

10.3 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 
monočlánků a baterií ve školním roce 2017/2018 

p. Košutek 

10.4 Návrh na pojmenování ulic v Přerově, částech Přerov I-Město, 
Přerov VI-Újezdec, Přerov VII-Čekyně 

primátor 

10.5 Smlouva o výpůjčce                
                                                                                                                                                                                                                              

primátor 

10.6 Žádost o vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2018 při 
příležitosti státního svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů 
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 

primátor 

10.7 Použití znaku města Přerova – JOB 
 

primátor 
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10.8 Použití znaku města Přerova 
 

primátor 

10.9 Podněty a připomínky z 39. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova. 
 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy 
 

primátor 

 

 

 

Předsedající:   Mgr. Vladimír Puchalský     

 

 

 

Členové Rady města: 

 

Ing. Petr Měřínský, Bc. Tomáš Navrátil, Pavel Košutek, Ing. Petr Vrána, Ing. arch. Jan Horký,         

Ing. Vladimír Holan, Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová, p. Rudolf Neuls 

 

 

Omluveni:  Ing. Hana Mazochová  

 

   Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

     

    

   

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

   Zdeněk Daněk – vedoucí organizačního odd. Kanceláře primátora 

Bc. Lenka Chalupová – vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů KP 

 

 

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 
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1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 93. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 31. května  

2018  ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 10 radních, Ing. Hana 

Mazochová byl omluvena. Rada města byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

3868/93/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 93. schůze Rady města 

Přerova konané dne 31. května 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 93. schůze Rady města Přerova konané dne 31. května 2018, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu 93. 

schůze Rady města Přerova. 

 

 

Hlasování o ověřovateli: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský stáhl z projednání materiály č. 3.1 „Pokuta za správní delikt – Ke Tmeni“ a 

materiál č. 3.2 „Pokuta za pozdní odhlášení rozhlasového poplatku“ . Na příští Radě města budou 

předloženy. 

 

 

Hlasování o upraveném programu: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 

 

 

3.1/93/3./2018 Pokuta za správní delikt - Ke Tmeni 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit neuplatňovat 

náhradu škody ve výši 71.000,- Kč po Mgr. Zdeňku Vojtáškovi, jakožto bývalém vedoucím odboru 

správy majetku a komunálních služeb,  vzniklou udělením pokuty za správní delikt ve výši 70.000,-Kč a 

nákladů řízení ve výši 1000,-Kč za provedení dočasné opravy pozemní komunikace na pozemcích p.č. 

312/1 a 448/1 vše v k.ú. Újezdec u Přerova (ul. Ke Tmeni) bez stavebního povolení Odborem správy 

majetku a komunálních služeb. 

 

3.2/93/3./2018 Pokuta za pozdní odhlášení rozhlasového poplatku 

Rada města Přerova po projednání schvaluje neuplatňovat náhradu škody vzniklou nesplněním 

odhlašovací povinnosti právnické osoby k platbě rozhlasového poplatku dle ust. § 8 odst. 8 písm. a) 

zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích ve výši 6.000,-Kč vůči konkrétním 

zaměstnancům a nést ji plně z rozpočtu statutárního města Přerova. 

 

Materiál byly staženy – viz výše. 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

3869/93/4/2018 Rozpočtové opatření č. 11 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy 

(ad 2). 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

- bez písemné předlohy 

 

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

 

 

3870/93/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8“ – zrušení výběrového řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ruší výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 

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

neboť odpadly důvody pro pokračování ve výběrovém řízení v důsledku podstatné změny okolností, 

které nastaly po zahájení výběrového řízení. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 
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3871/93/6/2018 Veřejná zakázka  „Oprava školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1, Přerov“ -  

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 smluvní zastoupení zadavatele jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle § 43 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, pro 

zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Oprava školního hřiště ZŠ Za 

Mlýnem 1, Přerov“, 

 

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 ARL INNOVATION s.r.o., 779 00 Olomouc, Litovelská 1340/2c, IČ 017 44 828. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3872/93/6/2018 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka“ – 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 

„Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o 

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

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

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

2. SISKO spol. s.r.o., Velká Dlážka 8, 750 02 Přerov                                471 55 558 

3. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní 

stavby MORAVA, Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 

00 Brno  

480 35 599 

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

5. Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32, 779 00 

Olomouc 

28597460 

 

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

hodnocení nabídek ve složení: 
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Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Pavel Košutek zástupce zadavatele 

Ing. Jiří Procházka projektant Ing. Tomáš Pumprla projektant 

Miroslav Piekutowski Odbor řízení projektů a 

investic 

Ing. Zdeněk Dostál Odbor řízení projektů a 

investic 

 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

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, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3873/93/6/2018 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Alšova“ – 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 

„Rekonstrukce chodníku ul. Alšova“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Rekonstrukce chodníku ul. Alšova“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

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

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

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

2. SISKO spol. s.r.o., Velká Dlážka 8, Přerov                                471 55 558 

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

Ostrava 

021 89 330 

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

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

 

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

hodnocení nabídek ve složení: 
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Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Pavel Košutek zástupce zadavatele 

Ing. Jiří Procházka projektant Ing. Tomáš Pumprla projektant 

Miroslav Piekutowski Odbor řízení projektů a 

investic 

Ing. Zdeněk Dostál Odbor řízení projektů a 

investic 

 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

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, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3874/93/6/2018 Veřejná zakázka „Obnova protikorozní ochrany lávky přes Strhanec u 

soutoku s Bečvou“ – 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 „Obnova protikorozní ochrany lávky přes Strhanec u 

soutoku s Bečvou“, 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 „Obnova 

protikorozní ochrany lávky přes Strhanec u soutoku s Bečvou“, je účastník výběrového řízení 

společnost PONVIA CONSTRUCT s.r.o., se sídlem Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc, IČ: 

04381823, 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 PONVIA CONSTRUCT s.r.o., se sídlem Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc, IČ: 

04381823, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova protikorozní ochrany 

lávky přes Strhanec u soutoku s Bečvou“. 

                

 

Cena za plnění bude činit: 489 194,30 Kč bez DPH, tj. 591 925,10 Kč včetně 21% DPH. 

 



10 

 

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. usnesení 3707/89/6/2018 ze dne 5. 4. 2018. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3875/93/6/2018 Rekonstrukce ozvučení zimního stadionu v Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných 

zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018, na projekt „Rekonstrukce ozvučení zimního 

stadionu v Přerově“ a žádost o dotaci v řádném termínu, tj. do 30.6.2018  podat. 

 

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

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci dotace z Programu na 

podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných 

zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018 „Rekonstrukce ozvučení zimního stadionu v 

Přerově“. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podání žádosti o dotaci z Programu na 

podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných 

zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018  a spolufinancovat realizaci projektu „Rekonstrukce 

ozvučení zimního stadionu v Přerově“. Výpis z usnesení zastupitelstva města je povinnou 

přílohou k žádosti o dotaci. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3876/93/6/2018 Modernizace scénického osvětlení v Městském domě 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy na akci "Modernizace scénického osvětlení v 

Městském domě". 

 

2.  pověřuje odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování dokumentace pro ohlášení 

stavby a pro provádění stavby vč. vydání příslušných správních rozhodnutí a dalších 

dokumentů pro přípravu akce na modernizace scénického osvětlení. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 
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3877/93/6/2018 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/0597/2018 na realizaci stavby „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. 

tř. 17. Listopadu, Přerov“ 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy 

objednatele SML/0597/2018, ze dne 18.4.2018, na realizaci stavby „Rozšíření veřejného osvětlení v 

ul. tř. 17. Listopadu, Přerov“, se zhotovitelem OPLUŠTIL - STAVBY elektromontáže s.r.o., 

Chelčického 1131/29, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 04974000, dle přílohy č. 3. Předmětem dodatku 

č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (méněpráce a vícepráce). Cena za plnění se dodatkem č. 1 

snižuje o 22.115,87 Kč bez DPH z původní ceny 489.922,00 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na 

konečnou cenu 467.806,13 Kč bez DPH, (zmocnění k právnímu jednání a podpisu smlouvy viz 

usnesení Rady města Přerova č. 3545/84/6/2018 ze dne 25. ledna 2018). 

 

 

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. 3545/84/6/2018 ze dne 25. ledna 2018. 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský navrhl úpravu usnesení – viz výše. 

 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3878/93/6/2018 Most ev.č. Př/Že-M01 - most přes Olešnici na ul. Pod Lesem v obci 

Přerov-Žeravice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SML/3697/2017 

se zhotovitelem dokumentace stavby "Most ev.č. Př/Že-M01 - most přes Olešnici na ul. Pod Lesem v 

obci Přerov-Žeravice" společností Rušar mosty, s.r.o., IČ 29362393, se sídlem Majdalenky 19, 638 00  

Brno, dle přílohy č. 1, (zmocnění k právnímu jednání a podpisu smlouvy viz usnesení Rady města 

Přerova č. 3282/80/6/2017 ze dne 2.11.2017). 
 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/3697/2017mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

Ing. Petra Měřínského na základě jeho pověření usnesením Rady města Přerova, č. usn. 

3282/80/6/2017 ze dne 2.11.2017. 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský navrhl úpravu usnesení – viz výše. 

 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 
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3879/93/6/2018 Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 

operátora 2018 až 2020 - centralizované zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Přerov a 

společností s majetkovou účastí statutárního města Přerova uvedených v příloze č. 1, při 

zajišťování hlasových a datových služeb pro období 2018 až 2020, z důvodu vytvoření 

předpokladů pro dosažení úspor při nákupu těchto služeb, využít institutu centralizovaného 

zadávání, a to formou sdružení příspěvkových organizací a společností jako Pověřujících 

zadavatelů a statutárního města Přerova jako Centrálního zadavatele do společnosti. Účelem 

vzniku společnosti je společný postup při výběru nejvhodnějšího poskytovatele předmětných 

služeb, 

 

2. ukládá ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Přerov a 

společností s majetkovou účastí statutárního města Přerova uvedených v příloze č. 1, za výše 

uvedeným účelem společného postupu při výběru nejvhodnějšího poskytovatele hlasových a 

datových služeb pro období 2018 až 2020, uzavřít „Smlouvu o společnosti pro centralizované 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu“ dle přílohy č. 2, a to za předpokladu schválení 

uzavření této smlouvy Zastupitelstvem města Přerova, 

 

3. bere na vědomí, že centralizovaného zadávání se budou účastnit i společnosti s majetkovou 

účastí statutárního města Přerova, uvedené v příloze č. 1, které ke sdružení zadavatelů 

přistoupí uzavřením "Smlouvy o společnosti pro centralizované zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu" dle přílohy č. 2, jako další Pověřující zadavatel. 

 

3. 4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření „Smlouvy o společnosti pro 

centralizované zadání veřejné zakázky malého rozsahu“ dle přílohy č. 2, 

 

4. 5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit Ing. Petra Měřínského k jednání o 

uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením „Smlouvy o společnosti pro 

centralizované zadání veřejné zakázky malého rozsahu“ mezi centrálním zadavatelem a 

pověřujícími zadavateli, k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský navrhl úpravu usnesení v bodech 1. a 2. – vyškrtnout „společnosti 

s majetkovou účastí statutárního města Přerova“ a doplnil usnesení o nový bod: Rada města bere na 

vědomí, že centralizovaného zadávání se budou účastnit i společnosti s majetkovou účastí statutárního 

města Přerova uvedené v příloze č. 1, které ke sdružení zadavatelů přistoupí uzavřením "Smlouvy o 

společnosti pro centralizované zadání veřejné zakázky malého rozsahu" dle přílohy č. 2, jako další 

Pověřující zadavatel – viz bod 3, původní body 3. a 4. se mění na 4. a 5. 

 

  

Hlasování o upraveném usnesení: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 
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3880/93/6/2018 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 

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 nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, U TENISU 4 - 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, U TENISU 4 - KONEKTIVITA“, je účastník 

zadávacího řízení společnost UNIS COMPUTERS, a.s., se sídlem Jundrovská 618/31, 624 00 

Brno, IČ: 63476223, 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 UNIS COMPUTERS, a.s., se sídlem Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, IČ: 

63476223, jako prodávajícím, nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a vybudování 

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

                

Cena za plnění bude činit: 4 198 865,99 Kč bez DPH, tj. 5 080 627,85 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. 3633/86/6/2018 ze dne 22. 2. 2018. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3881/93/6/2018 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/3737/2017, číslo smlouvy zhotovitele 841/NBTL/259/2017, na 

realizaci stavby „Rekonstrukce chodníku na ul. tř. 17. listopadu a 

chodníku na ul. Dvořákova“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele SML/3737/2017, 

číslo smlouvy zhotovitele 841/NBTL/259/2017, ze dne 6.12.2017, na realizaci stavby 

„Rekonstrukce chodníku na ul. tř. 17. listopadu a chodníku na ul. Dvořákova“, se zhotovitelem 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744, dle přílohy č. 3. 

Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (méněpráce a vícepráce). Cena za 

plnění se dodatkem č. 1 navyšuje o 585.728,18 Kč bez DPH z původní ceny 3.164.264,63 Kč 

bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 3.749.992,82 Kč bez DPH.  
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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. usn3159/77/6/2017 ze dne 21. září 2017. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet              

po úpravě 

3745 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500458 

 - Demolice objektu Kojetínská 

1831) 

9 700,0 - 400,0 9 300,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500380 

 - Rekonstrukce chodníku 

 tř. 17. listopadu a část ul. 

Dvořákova)  

4 200,0 + 400,0 4 600,0 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

 
 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 

 

 

3882/93/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – části 

pozemku p.č. 819 a části pozemku p.č. 746 oba v k.ú. Kozlovice u 

Přerova za pozemky p.č. 588/8 a p.č. 590/12 oba v k.ú. Kozlovice u 

Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení přijatého na 86. schůzi Rady 

města Přerova dne 5.3.2014 č. usn. 3219/86/6/2014 tak, že nově zní takto: 

 

Rada města Přerova schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu části pozemku p.č. 819, orná 

půda, o výměře cca 3000 m2 a části pozemku p.č. 746 orná půda o výměře cca 3400 m2 oba v k.ú. 

Kozlovice u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemky p.č. 588/8, ostatní plocha, o 

výměře 2909 m2 a p.č. 590/12, lesní pozemek, o výměře 258 m2  oba v k.ú. Kozlovice u Přerova ve 

vlastnictví pana S.J. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3883/93/7/2018 Záměr statutárního města Přerova – prodloužení nájmu nemovité věci 

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1170, zast. pl. a 

nádvoří, v k.ú. Přerov jehož součástí je budova  bez č.p./č.e. objekt 

občanské vybavenosti, příslušná k části obce Přerov I. –Město (veřejné 

WC na nám. Svobody v Přerově) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – prodloužení nájmu 

pozemku p.č. 1170, zast. pl. a nádvoří, o výměře 30 m2, v k.ú. Přerov jehož součástí je budova  bez 

č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti, příslušná k části obce Přerov I. –Město (veřejné WC na nám. 

Svobody v Přerově) založeného nájemní smlouvou uzavřenou dne 24.7.2015 na dobu určitou 1 rok, 

mezi panem Pavlem Hrnčířem, IČ: 68319592, místem podnikání Za Mlýnem 9, Přerov I-Město, o 3 

roky, tj. do 24.7.2021. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3884/93/7/2018 Záměr  statutárního města Přerov - úplatný a bezúplatný  převod 

nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

298 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova si vyhradit rozhodnout o záměru statutárního 

města Přerova - úplatném a bezúplatném  převodu nemovité věci do  majetku statutárního 

města Přerova – pozemku p.č. 298 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 101 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova z  vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111 

 

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný a bezúplatný převod nemovité 

věci do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 298 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 101 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z  vlastnictví  ČR-Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 

6979711. 

 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr úplatného a bezúplatného převodu nemovité 

věci do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 298 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 101 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z  vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 6979711. 

 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský podal protinávrh: „RM neschvaluje záměr úplatného a 

bezúplatného převodu…“ 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3885/93/7/2018 Převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerov – pozemku 

p.č. 6552/22 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

města Přerova – úplatném převodu nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 6552/22  ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 600 m2  v k.ú. Přerov. 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6552/22  

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 600 m2  v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3886/93/7/2018 Převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerov -  

pozemku p.č. 61 v k.ú. Dluhonice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 61 zahrada o výměře 403 m2  v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví V.O. 

 

 

VARIANTA  II. 

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

města Přerov úplatném převodu nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 61 zahrada o výměře 403 m2  v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví V.O. 

 

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 61 

zahrada o výměře 403 m2  v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví V.O. 

 

 

Navrhovatel p. Košutek doporučil variantu I. 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil p. Košutek: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan), 1 omluvena 

(Ing. Mazochová) 

 

 

3887/93/7/2018 Skončení nájmu a úplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov 

z vlastnictví statutárního města Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dohodu o skončení nájmu pozemku p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 v 

k.ú. Přerov, založeného mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností 

Moravská zemědělská, akciová společnost, IČ 27703096, se sídlem Grymovská 268, 

Prosenice, jako nájemcem nájemní smlouvou ze dne 13.7.2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

23.3.2017, na jejímž základě zanikne nájem dohodou smluvních stran ke dni 30.9.2018, ve 

znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.06.2018 
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. usnesení včetně jeho podpisu. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovité věci - 

pozemku p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova 

do vlastnictví společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČ 28190882, se 

sídlem Na Příkopě 22/859, 110 00 Praha 1, za kupní cenu ve výši 1.493.910,- Kč (tj. 495,- 

Kč/m2), která bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v době uzavření kupní 

smlouvy případně navýšena o daň z přidané hodnoty. Na prodej pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. 

Přerov bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi statutárním městem 

Přerov jako budoucím prodávajícím a společnosti Panattoni Czech Republic Development 

s.r.o. jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 2. Kupní smlouva bude uzavřena na 

základě výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy, kterou bude budoucí kupující 

povinen zaslat budoucímu prodávajícímu ve lhůtě 1 měsíce poté, co bude provedena právní, 

technická a enviromentální prověrka pozemku se závěrem, že projekt výrobní a distribuční 

haly, včetně veškerého napojení na infrastrukturní sítě a veřejnou komunikaci, je na pozemku 

p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov proveditelný, příslušný stavební úřad vydá územní rozhodnutí o 

umístění výrobní a distribuční haly na pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov a toto územní 

rozhodnutí nabyde právní moci a budoucí kupující jako budoucí pronajímatel a třetí osoba 

jako budoucí nájemce uzavřou smlouvu o budoucí smlouvě nájemní na užívání komerčních 

prostor ve výrobní a distribuční hale na pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov. Součástí smlouvy 

o budoucí kupní smlouvě bude sjednání práva budoucího kupujícího postoupit smlouvu a 

práva a povinností z ní vyplývající na třetí osobu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (p. Neuls),1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3888/93/7/2018 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  

podílu id. ½ pozemku p.č. 3675 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci  -  podílu id. ½  pozemku p.č. 3675  zahrada o  výměře 102 m2 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví Ing. I.K., Ph.D., za cenu v čase a místě obvyklou 

39 780, -Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č.1. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (p. Neuls),1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3889/93/7/2018 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov - 

pozemku  p.č. 5003 a části pozemku p.č. 328 oba  v k.ú. Přerov 

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

Zastupitelstva města Přerova ze dne 15.9.2014 č. 1156/25/3/2014 tak, že nově zní: 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerov – části  pozemku p.č. 5003 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  13 

m2  a části pozemku p.č. 328 zastavěná plocha a nádvoří o výměře   97 m2 oba v k.ú. Přerov,  dle 

geometrického plánu č. 5981-82/2014 se jedná o nově vzniklý pozemek  p.č. 328/2 ostatní plocha, jiná 

plocha o celkové výměře 110 m2  v k.ú. Přerov, do  vlastnictví J.K. a Ing. J.K.,  za cenu v čase a místě 

obvyklou 242 000,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH,  ve znění dle přílohy. 
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Ing. arch. Horký navrhl projednat s manželi Kolářovými prodloužení zpřístupnění pozemku pro 

veřejnost v letním období alespoň do 20:00 hodin. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3890/93/7/2018 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1, části p.č. 

2155/1 v majetku statutárního města Přerov za  pozemky p.č. 204/4, 

p.č. 234/4, p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 v majetku PSS 

Přerovská stavební  a.s., Přerov, vše v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu nemovitých věcí – pozemku p.č. 207/1, 

ostatní plocha o výměře 371 m2,  p.č. 208/1 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 282 m2, části 

pozemku  p.č. 2155 /1, ostatní plocha, geometrickým plánem č. 6535-35/2017 označenou jako 

pozemek  p.č. 2155/36 ostatní plocha o výměře 244 m2, vše v k.ú. Přerov,  v majetku statutárního 

města Přerova za pozemky 204/4 ost. plocha o výměře 18 m2,  p.č. 234/4 ost. plocha o výměře 125 m2, 

p.č. 4969/5 ostatní plocha o výměře 24 m2, a část pozemku p.č. 2167/7, geometrickým plánem č. 6549 

-27/2017 označenou jako pozemek p.č. 2167/8 ostatní plocha o výměře 418 m2, vše v k.ú. Přerov, v 

majetku PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město, IČ 

27769585 s doplatkem ceny ve výši 1.206.300,- Kč včetně příslušné sazby DPH ve prospěch 

statutárního města Přerova, ve znění dle přílohy č.1. 

 

 

VARIANTA  II. 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit směnu nemovitých věcí – pozemku p.č. 

207/1, ostatní plocha o výměře 371 m2,  p.č. 208/1 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 282 

m2, části pozemku  p.č. 2155 /1, ostatní plocha, geometrickým plánem č. 6535-35/2017 

označenou jako pozemek  p.č. 2155/36 ostatní plocha o výměře 244 m2, vše v k.ú. Přerov,  v 

majetku statutárního města Přerova za pozemky 204/4 ost. plocha o výměře 18 m2,  p.č. 234/4 

ost. plocha o výměře 125 m2, p.č. 4969/5 ostatní plocha o výměře 24 m2, a část pozemku p.č. 

2167/7, geometrickým plánem č. 6549 -27/2017 označenou jako pozemek p.č. 2167/8 ostatní 

plocha o výměře 418 m2, vše v k.ú. Přerov, v majetku PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem 

Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město, IČ 27769585 s doplatkem ceny ve výši 1.206.300,- 

Kč včetně příslušné sazby DPH ve prospěch statutárního města Přerova. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout  o záměru statutárního 

města Přerova nájmu pozemků p.č. 204/4 o výměře 18 m2, p.č. 234/4  o výměře 125 m2, p.č. 

4969/5 o výměře 24 m2 a část pozemku p.č. 2167/7 o výměře 418 m2 v majetku PSS Přerovská 

stavební  a.s. vše v k.ú. Přerov, za cenu 100,- Kč/m2/rok včetně úhrady za bezdůvodné 

obohacení, dle znaleckého posudku předloženého PSS Přerovskou stavební a.s., Přerov ve výši 

92.200,- Kč/rok za užívání pozemků p.č. 2167/7, p.č. 4969/5 za období od 19.04.2017 do data 

uzavření nájemní smlouvy a 12.800,- Kč/rok za užívání pozemků p.č. 204/4 a 234/4 za období 

tři roky zpětně do data uzavření nájemní smlouvy, vše v k.ú. Přerov. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - 

nájem pozemků p.č. 204/4 o výměře 18 m2, p.č. 234/4  o výměře 125 m2, p.č. 4969/5 o výměře 

24 m2 a část pozemku p.č. 2167/7 o výměře 418 m2 v majetku PSS Přerovská stavební  a.s. vše 
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v k.ú. Přerov, za cenu 100,- Kč/m2/rok včetně úhrady za bezdůvodné obohacení, dle 

znaleckého posudku předloženého PSS Přerovskou stavební a.s., Přerov ve výši 92.200,- 

Kč/rok za užívání pozemků p.č. 2167/7, p.č. 4969/5 za období od 19.04.2017 do data uzavření 

nájemní smlouvy a 12.800,- Kč/rok za užívání pozemků p.č. 204/4 a 234/4 za období tři roky 

zpětně do data uzavření nájemní smlouvy, vše v k.ú. Přerov. 

 

VARIANTA  III. 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit směnu nemovitých věcí – pozemku p.č. 

207/1, ostatní plocha o výměře 371 m2,  p.č. 208/1 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 282 

m2, části pozemku  p.č. 2155 /1, ostatní plocha, geometrickým plánem č. 6535-35/2017 

označenou jako pozemek  p.č. 2155/36 ostatní plocha o výměře 244 m2, vše v k.ú. Přerov,  v 

majetku statutárního města Přerova za pozemky 204/4 ost. plocha o výměře 18 m2,  p.č. 234/4 

ost. plocha o výměře 125 m2, p.č. 4969/5 ostatní plocha o výměře 24 m2, a část pozemku p.č. 

2167/7, geometrickým plánem č. 6549 -27/2017 označenou jako pozemek p.č. 2167/8 ostatní 

plocha o výměře 418 m2, vše v k.ú. Přerov, v majetku PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem 

Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město, IČ 27769585 s doplatkem ceny ve výši 1.206.300,- 

Kč včetně příslušné sazby DPH ve prospěch statutárního města Přerova. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout  o záměru statutárního 

města Přerova nájmu pozemků pozemků p.č. 204/4 o výměře 18 m2, p.č. 4969/5 o výměře 24 

m2 a část pozemku p.č. 2167/7 o výměře 418 m2 v majetku PSS Přerovská stavební  a.s., vše v 

k.ú. Přerov za cenu 40,- Kč/m2/rok včetně úhrady za bezdůvodné obohacení ve výši 17.680,- 

Kč/rok za užívání pozemků p.č. 2167/7, p.č. 4969/5 za období od 19.04.2017 do data uzavření 

nájemní smlouvy a 720,- Kč/rok za užívání pozemku p.č. 204/4 za období tři roky zpětně do 

data uzavření nájemní smlouvy vše v k.ú. Přerov. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova  - 

nájem pozemků p.č. 204/4 o výměře 18 m2, p.č. 4969/5 o výměře 24 m2 a část pozemku p.č. 

2167/7 o výměře 418 m2 v majetku PSS Přerovská stavební  a.s., vše v k.ú. Přerov za cenu 40,- 

Kč/m2/rok včetně úhrady za bezdůvodné obohacení ve výši 17.680,- Kč/rok za užívání 

pozemků p.č. 2167/7, p.č. 4969/5 za období od 19.04.2017 do data uzavření nájemní smlouvy 

a 720,- Kč/rok za užívání pozemku p.č. 204/4 za období tři roky zpětně do data uzavření 

nájemní smlouvy vše v k.ú. Přerov. 

 

 

Navrhovatel p. Košutek doporučil variantu I. a Ing. arch. Horký podal protinávrh: 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku 204/4 ost. plocha o výměře 18 m2, p.č. 234/4 ost. 

plocha o výměře 125 m2, p.č. 4969/5 ostatní plocha o výměře 24 m2, a část pozemku p.č. 

2167/7, geometrickým plánem č. 6549 -27/2017 označenou jako pozemek p.č. 2167/8 ostatní 

plocha o výměře 418 m2, vše v k.ú. Přerov, v majetku PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem 

Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město, IČ 27769585 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova, části pozemku p.č. 2155 /1, ostatní plocha, geometrickým plánem 

č. 6535-35/2017 označenou jako pozemek p.č. 2155/36 ostatní plocha o výměře 244 m2, k.ú. 

Přerov 3. Ukládá Odboru majetku a komunálních služeb připravit vyhlášení výběrových řízení 

na prodej pozemků p.č. 207/1 a p.č. 208/1, vše v kú. Přerov.  

T: 14.6.2018, O: Dohnal 
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Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 2 pro (Ing. arch. Horký, Mgr. Netopilová), 8 se 

zdrželo, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil p. Košutek: 8 pro, 2 se zdrželi (Ing. arch. Horký,         

Mgr. Netopilová), 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3891/93/7/2018 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  části 

pozemku p.č. 2185/2 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č.  2185/2 ost. pl., ost. komunikace o 

výměře 1 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností 

ČEZ a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ 45274649, jako nájemcem ve znění dle 

přílohy. Výše nájemného bude činit 1.000,-Kč/rok, která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, 10 let ode dne podpisu protokolu o předání 

pozemku. Účelem nájmu je využití části pozemku pro umístění a provozování veřejné dobíjecí 

stanice. 

 

2.  schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na část pozemku p.č. 2185/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov  mezi statutárním městem  Přerov, jako vlastníkem 

pozemku a společností ČEZ a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ 45274649, jako 

stavebníkem, ve znění dle přílohy, v rozsahu dle situačního výkresu. 

 

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

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

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan), 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3892/93/7/2018 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) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 22.12.2004, ve znění dodatku č. 1, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a spolkem Duha Klub Dlažka, 

se sídlem Přerov I-Město, Palackého 77/1, IČ 67338810, jako nájemcem na prostor v budově 

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

k.ú. Přerov (Palackého 1) o celkové výměře 94,96 m2, ve znění dle přílohy č. 1.  

 

Dodatek č. 2 se týká změny výměry, a to z původní výměry 94,96 m2 na novou výměru 92,83 m2. 

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 30.12.2008, ve znění dodatku 

č. 1, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem  a příspěvkovou organizací 

Městská knihovna v Přerově,  se sídlem Přerov I-Město, Žerotínovo nám. 211/36, IČ 
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70887616, jako vypůjčitelem na prostor v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce 

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

výměře 82,19 m2, ve znění dle přílohy č. 2.  

 

Dodatek č. 2 se týká změny výměry, a to z původní výměry 82,19 m2 na novou výměru 57,16 m2. 

 

3. schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke  smlouvě o výpůjčce ze dne 25.7.2001, ve znění dodatků č. 

1 až č. 3, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem  a příspěvkovou 

organizací Městská knihovna v Přerově,  se sídlem Přerov I-Město, Žerotínovo nám. 211/36, 

IČ 70887616, jako vypůjčitelem na prostor v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce 

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

výměře 86,13 m2, ve znění dle přílohy č. 3.  

 

Dodatek č. 4 se týká změny výměry, a to z původní výměry 86,13 m2 na novou výměru 107,97 m2. 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodů 

1. až 3. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3893/93/7/2018 Bezúplatné užívání  nemovité věci -  pozemku p.č. 2883/75 v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je pozemek p.č. 2883/75 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 205 m2, na kterém stojí stavba ve vlastnictví statutárního města 

Přerova č.p. 214 občanská vybavenost, v k.ú. Přerov mezi ČR- Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2 jako půjčitelem a 

statutárním městem Přerov jako vypůjčitelem na dobu určitou od 1.7.2018 do data právních 

účinků vkladu vlastnického práva na nového nabyvatele, nejpozději však do 30.6.2026. 

Účelem výpůjčky je bezúplatné užívání věci ve veřejném zájmu pro zajištění péče o děti a 

mládež ve znění dle přílohy. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3894/93/7/2018 Bezúplatné užívání  nemovité věci -  stavby č.p. 3565 postavené na 

pozemku p.č. 2883/92 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je stavba č.p. 3565 zemědělská 

stavba postavená na pozemku p.č. 2883/92 v k.ú. Přerov, mezi ČR- Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2 jako půjčitelem a 
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statutárním městem Přerov jako vypůjčitelem,  na dobu určitou od 1.6.2018 do 31.5.2026. 

Účelem výpůjčky je dořešení právního vztahu ke stavbě pro vzdělávací účely, kde faktickým 

uživatelem je a nadále bude příspěvková organizace Základní škola Trávník 27 ve znění dle 

přílohy. 

 

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

1. návrhu usnesení včetně podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3895/93/7/2018 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku Státního 

pozemkového úřadu – pozemku p.č. 1033 v k.ú. Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene - služebnosti, zřídit  na části pozemku  p.č. 1033 v k.ú. 

Újezdec u Přerova v majetku ČR - Státního pozemkového úřadu Husinecká 1024/11a Praha 3 stavbu 

„Optické propojení metropolitní sítě města Přerova s novostavbou Požární stanice v Přerově“  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 ve prospěch statutárního města 

Přerova jako budoucího  oprávněného ze služebnosti. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3896/93/7/2018 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 1019/1, p.č. 

1019/26, p.č. 1019/27, p.č. 1038/6, p.č. 1042/1, p.č. 4957/2, p.č. 4957/3, 

p.č. 4964/4, p.č. 4969/1, p.č. 5036/1, p.č. 5036/3, p.č. 7289/1, p.č. 7289/6, 

p.č. 7289/9, p.č. 7289/13, p.č. 7289/14, p.č. 7289/52, p.č. 7289/60, p.č. 

7289/61, vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a vodovodní řad a s tím 

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

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

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kanalizace k tíži pozemků p.č.1019/1, p.č. 1019/26, 

p.č. 1038/6, p.č. 1042/1, p.č. 4964/4, p.č. 4969/1, p.č. 5036/1, p.č. 5036/3, p.č. 7289/1, p.č. 7289/6, p.č. 

7289/9, p.č. 7289/14, p.č. 7289/52, , vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrických plánů č. 6382-

7806/2016, č. 6381-7804/2016, č. 6380-7803/2016, č. 6379-7802/2016 a vodovodního řadu k tíži 

pozemků p.č. 1019/27, p.č. 1042/1, p.č. 4957/2, p.č. 4957/3, p.č. 4964/4, p.č. 4969/1, p.č. 5036/1, p.č. 

5036/3, p.č. 7289/1,  p.č. 7289/13, p.č. 7289/14, p.č. 7289/52, p.č. 7289/60, p.č. 7289/61, vše v k.ú. 

Přerov v rozsahu dle geometrických plánů č. 6383-7807/2016, č .6386-78010/2016, č. 6384-

7809/2016, č. 6402-7808/2016 a to ve prospěch Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 

482/21, 750 02 /Přerov, IČ 47674521. 
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Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov, se 

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

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, 750 02 Přerov, IČ 47674521, jako 

oprávněným z věcného břemene - služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou 

organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha – Nusle, IČ 65993390, jako investorem. Smlouva 

o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou 

znaleckými posudky č. 3986-049/2018, č. 3987-050/2018, č. 3986-049/2018, č. 3989-052/2018, č. 

3986-049/2018, č. 3990-053/2018, č. 3991-054/2018, č.3992-055/2018 ve výši 321.452 ,- Kč. V ceně 

je zahrnuta příslušná  sazba DPH. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.07.2018 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

3897/93/7/2018 Zřízení práva stavby k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, 

p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov – prodloužení 

lhůty provedení stavby – dodatek č.1 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby, ze dne 22.10.2014, která byla uzavřena mezi  

statutárním městem Přerov  a TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ 22826611, se sídlem Kosmákova 

3364/55, 750 02 Přerov, k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemkům 

p.č. 3343/1 trvalý travní porost, p.č. 3344/3 ost. plocha, p.č. 3344/4 vodní plocha, p.č. 3345/2 ost. 

plocha, p.č. 3345/14 ost. plocha, p.č. 3345/16 trvalý travní porost,  vše v k.ú. Přerov, na jejímž základě 

je TK PRECHEZA Přerov z.s., oprávněna mít na výše uvedených pozemcích stavbu s názvem „Hala 

na TK COURTSOL v areálu TK PRECHEZA Přerov“. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3898/93/7/2018 1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – veřejného osvětlení vybudovaného na částech pozemků p.č. 

1247/4, p.č. 1249/1, p.č. 1249/3, p.č. 1258/3, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5 p.č. 

1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1 vše v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                                                                

2. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova - komunikace do majetku statutárního města Přerova 

vybudované na pozemcích p.č. 1249/3, p.č. 1249/1, p.č. 1260/4, p.č. 

1258/3, p.č. 1258/2, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 

1258/1, p.č. 1260/1, p.č. 1259, p.č. 1260/5, p.č. 1260/9, p.č. 1260/6 vše v 

k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                 

3. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova  - částí pozemků p.č. 1258/3, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 

1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1, p.č. 1260/6, p.č. 1260/9, p.č. 1258/2, p.č. 

1260/1, p.č. 1260/5 všechny v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                                                                                 

4. Zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch statutárního 

města Přerova – veřejného osvětlení k tíži pozemků p.č. 1258/3, p.č. 
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1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1 a p.č. 1247/4 

všechny v k.ú. Újezdec u Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů 

vybudovaného na pozemcích p.č. 1247/4, p.č. 1249/1, p.č. 1249/3, p.č. 1258/3, p.č. 1258/4, 

p.č. 1258/5 p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1 vše v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví 

stavebníků - Ing. J.J., A.V., P.Š., Z.H., L.H., Ing. R.P., Mgr.  E.P., L.K., M.K., J.M., P.M., V.Š.,  

M.Š.  do majetku statutárního města Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí 

darovací smlouvě mezi výše uvedenými stavebníky (jako budoucími dárci) a statutárním 

městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 1. Darovací smlouva 

bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému 

doklad o povolení užívání stavby inženýrské sítě – kabelové vedení veřejného osvětlení včetně 

sloupů, nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – komunikace vybudované na pozemcích p.č. 1249/3, p.č. 

1249/1, p.č. 1260/4, p.č. 1258/3, p.č. 1258/2, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, 

p.č. 1258/1, p.č. 1260/1, p.č. 1259, p.č. 1260/5, p.č. 1260/9, p.č. 1260/6 vše v k.ú. Újezdec u 

Přerova z vlastnictví stavebníků - Ing. J.J., A.V., P.Š., Z.H., L.H., Ing. R.P., Mgr.  E.P., L.K., 

M.K., J.M., P.M., V.Š.,  M.Š. do majetku statutárního města Přerova. Nejprve bude uzavřena 

smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi výše uvedenými stavebníky (jako budoucím dárcem) 

a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 2.  

 

Darovací smlouva do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému doklad 

o povolení užívání stavby komunikace, nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod částí pozemků p.č. 

1258/3 orná půda o výměře cca 30 m2, p.č. 1258/7 orná půda o výměře cca 28 m2, p.č. 1258/1 

orná půda o výměře cca 72 m2 všechny v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví Ing. J.J., části 

pozemku p.č. 1258/4 orná půda o výměře cca 17 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z podílového 

spoluvlastnictví pana P.Š. (id 5342/10000) a paní A.V.(id 4658/10000),  části pozemku p.č. 

1258/5 orná půda o výměře cca 17 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ze společného jmění manželů 

Z. a L.H., části pozemku p.č. 1258/6 orná půda o výměře cca 10 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova 

ze společného jmění manželů Ing. R. a Mgr. E.P., části pozemku p.č. 1260/6 orná půda o 

výměře cca 16 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ze společného jmění manželů L. a M.K., části 

pozemku p.č. 1260/9 orná půda o výměře cca 26 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ze společného 

jmění manželů V. a M.Š., části pozemku p.č. 1258/2 orná půda o výměře cca 1 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova z podílového spoluvlastnictví pana J.S. (id ½) a paní Ing. V.S. (id ½), části 

pozemku p.č. 1260/1 orná půda o výměře cca 2 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví M.D. 

a části pozemku p.č. 1260/5 orná půda o výměře cca 5 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ze 

společného jmění manželů J.M. a P.M. do majetku statutárního města Přerova. Nejprve bude 

uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi výše uvedenými vlastníky pozemků (jako 

budoucími dárci) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle 

přílohy č. 3.  

 

Darovací smlouva bude uzavřena po splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy 

pro užívání stavby komunikace a po uzavření darovací smlouvy na převod komunikace do vlastnictví 

statutárního města Přerova (dle bodu 2. návrhu usnesení) a to do 2 měsíců ode dne doručení výzvy 

budoucích dárců k uzavření darovací smlouvy budoucímu obdarovanému, kdy budoucí dárci doručí 

doklady o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby 

komunikace a geometrický plán na rozdělení pozemků, nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí 

darovací smlouvy. 
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4. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného 

břemene zřídit a provozovat kabelové vedení veřejného osvětlení včetně sloupů a s tím spojené 

omezení spočívající  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 a sloupu k  tíži pozemků p.č. 1258/3, 

p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1 a p.č. 1247/4 všechny v k.ú. 

Újezdec u Přerova ve prospěch statutárního města Přerova. Věcné břemeno - služebnost bude 

zřízena bezplatně, na dobu neurčitou. 

 

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

zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Ing. J.J. – vlastníkem pozemků p.č. 1258/3, p.č. 1258/7, 

p.č. 1258/1  vše v k.ú. Újezdec u Přerova, P.Š. a A.V. – spoluvlastníky pozemku p.č. 1258/4, manželi Z. 

a L.H. – spoluvlastníky p.č. 1258/5, manželi Ing. R. a Mgr. E.P. – spoluvlastníky pozemku p.č. 1258/6 

a J.S. – vlastníkem pozemku p.č. 1247/4 (jako budoucími povinnými a stavebníky) a statutárním 

městem Přerov (jako budoucím oprávněným a budoucím vlastníkem komunikace) ve znění dle přílohy 

č. 4. 

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

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby veřejného osvětlení a po uzavření darovací smlouvy 

na převod veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Přerova (dle bodu 1. návrhu usnesení) 

a to do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucích povinných z věcného břemene - služebnosti k 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu oprávněnému z věcného 

břemene – služebnosti, kdy budoucí povinní z věcného břemene - služebnosti doručí doklady o splnění 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby veřejného 

osvětlení a geometrický plán s vyznačením rozsahu služebnosti. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.07.2018 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání 

 

 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. odkládá projednání materiálu: 

 

1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – veřejného osvětlení 

vybudovaného na částech pozemků p.č. 1247/4, p.č. 1249/1, p.č. 1249/3, p.č. 1258/3, p.č. 1258/4, p.č. 

1258/5 p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1 vše v k.ú. Újezdec u Přerova                                                           

 

2. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - komunikace do majetku 

statutárního města Přerova vybudované na pozemcích p.č. 1249/3, p.č. 1249/1, p.č. 1260/4, p.č. 

1258/3, p.č. 1258/2, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1, p.č. 1260/1, p.č. 

1259, p.č. 1260/5, p.č. 1260/9, p.č. 1260/6 vše v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                           

 

3. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - částí pozemků p.č. 

1258/3, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1, p.č. 1260/6, p.č. 1260/9, p.č. 

1258/2, p.č. 1260/1, p.č. 1260/5 všechny v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                          

 

4. Zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – veřejného 

osvětlení k tíži pozemků p.č. 1258/3, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1 a 

p.č. 1247/4 všechny v k.ú. Újezdec u Přerova 



26 

 

 

2. ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje doplnit stanovisko k možnosti otáčení 

vozidel svozu komunálního odpadu. 

 

 

Ing. arch. Horký podal protinávrh na odložení projednání materiálu a jeho doplnění o stanovisko 

odboru koncepce a strategického rozvoje k možnosti otáčení vozidel svozu komunálního odpadu. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3899/93/7/2018 Dodatek č. 1 Smlouvy o provozování sběrných dvorů a míst zpětného 

odběru mezi statutárním městem Přerov a společností Technické 

služby města Přerova, s.r.o. 

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 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování sběrných dvorů a míst zpětného 

odběru uzavřené mezi statutárním městem Přerovem jako objednatelem a společností 

Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, jako 

provozovatelem sběrných dvorů a míst zpětného odběru. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy je 

přílohou důvodové zprávy. Obsahem dodatku je závazek provozovatele v zařízení sběrného 

dvora Na Hřázi p.č. 6577/1 v k. ú. Přerov dotřiďovat velkoobjemové kontejnery svezené z 

pravidelných svozů sbíraných od občanů města. 

 

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

bodu 1. návrhu na usnesení včetně podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

PŘESTÁVKA: 14:20 – 14:30 hodin 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

3900/93/8/2018 Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2018 - 2019 

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení podat návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2018 - 2019, jehož znění včetně příloh 

je součástí důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.06.2018 
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K materiálu proběhla diskuse týkající se zpracování předloženého „Plánu“ a potřeby vytvoření 

dlouhodobé koncepce podpory rozvoje sportu.  

 

Hlasování: 2 pro (Bc. Navrátil, Ing. Vrána), 1 proti (Mgr. Puchalský), 7 se zdrželo (Ing. Měřínský,     

p. Košutek, Mgr. Netopilová, Ing. Holan, p. Neuls, Ing. arch. Horký, Ing. Kohout), 1 omluvena       

(Ing. Mazochová) 

 

 

3901/93/8/2018 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

knihovny v Přerově, příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 

odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 15.06.2018 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

3902/93/8/2018 Žádost o poskytnutí dotace – Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z.s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

70.000 Kč 52.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a  subjektem Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z.s., IČ: 

47998750, se sídlem Pod Lipami 12/3, Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na sportovní 

činnost dětí a mládeže do 18 let fotbalového oddílu a provoz fotbalového hřiště, šaten a 

sociálního zařízení na pozemcích p.č. 247, 248/1, 249, 250, 403 (ostatní plocha), p.č. 251 

(ovocný sad), šaten a sociálního zařízení - budovy bez čp/če (objektu občanské vybavenosti) 

stojící na pozemku p.č. 248/2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Čekyně v roce 2018. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2018, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.08.2018 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 

Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3429 610  Volný čas (dotační program) 356,6 * - 0,1 356,5 

6409 210  Ostatní činnosti j. n. (individuální dotace) 155,8 * - 51,9 103,9 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost individuální dotace) 108,0 * + 52,0 160,0 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 
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Navrhovatel Bc. Navrátil podal pozměňující návrh na snížení výše poskytnutí individuální dotace, a to 

na 52.000 Kč. 

 

 

Hlasování o pozměňujícím návrhu Bc. Navrátila: 9 pro, 1 se zdržel (Mgr. Puchalský), 1 omluvena 

(Ing. Mazochová) 

 

 

3903/93/8/2018 Žádost o poskytnutí dotace – NIGHT BIRDS - INLINE HOCKEY 

CLUB PŘEROV z.s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

30.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem NIGHT BIRDS - INLINE HOCKEY CLUB PŘEROV z.s., IČ: 

22866396, se sídlem Jateční 2177/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu 

nákladů spojených s organizací Mistrovství světa v inline hokeji 2018. Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2018, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.08.2018 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 

Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3429 610  Volný čas (dotační program) 386,6 - 30,0 356,6 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

78,0 + 30,0 108,0 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

3904/93/9/2018 Žádost o dotaci – Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Nejste sami – mobilní 

hospic, z.ú., IČ 04871243, se sídlem Wellnerova 301/20, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, na 

„Poskytování mobilní specializované paliativní péče pro děti a dospělé v roce 2018“. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.07.2018 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n.  

(individuální dotace) 

164,8 - 5,0 159,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 

skupinám obyvatelstva 

56,0 + 5,0 61,0 

 

 

 

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3905/93/9/2018 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2018 " - 

nepeněžité dary, smlouvy o zprostředkování reklamy,  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí nepeněžitého daru - 2 ks nabitých karet do přístroje CORAZON v hodnotě 

2.000 Kč (1 000,- Kč/1ks) a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako 

obdarovaným a společností LÉKÁRNA Komenského Přerov, s.r.o., IČ: 47674351, se sídlem 

Přerov, Komenského ul. 40, PSČ 750 00, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý 

dar pro účely zajištění preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2018" v 

Přerově dne 2. 10. 2018, 

 

2. schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 2.615 Kč - 1 ks 50 l sud ZUBR Grand 

(v hodnotě 1.481 Kč), 1 ks 30l sud ZUBR Yuzu a limeta (v hodnotě 936 Kč) a 300 ks kelímků 

0,3l (v hodnotě 198 Kč) a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako 

obdarovaným a společností Pivovar ZUBR a.s., IČ: 47676906, se sídlem Komenského 

3490/35, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý 

dar pro účely zajištění preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2018"v 

Přerově dne 2. 10. 2018, 

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy na preventivní, výchovně vzdělávací akci 

"Senior symposium 2018" v Přerově dne 2. 10. 2018 ve výši 18.150 Kč včetně DPH mezi 

statutárním městem Přerov jako zajišťovatelem reklamy a společností GEMINI oční klinika 
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a.s., IČ: 26906295, se sídlem U Křížku 572, Průhonice, PSČ 252 43, jako objednatelem 

reklamy, 

 

4. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy na preventivní, výchovně vzdělávací akci 

"Senior symposium 2018"v Přerově dne 2. 10. 2018 ve výši 40.000 Kč včetně DPH mezi 

statutárním městem Přerov jako zajišťovatelem reklamy a společností Teplo Přerov a.s., IČ: 

25391453, se sídlem Přerov I - město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, jako objednatelem 

reklamy, 

 

5. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy na preventivní, výchovně vzdělávací akci 

"Senior symposium 2018" v Přerově dne 2. 10. 2018 ve výši 20.000 Kč včetně DPH mezi 

statutárním městem Přerov jako zajišťovatelem reklamy a společností Technické služby města 

Přerova, s. r. o., IČ:  27841090, se sídlem Přerov I - město, Na Hrázi 3165/17, PSČ 750 02, 

jako objednatelem reklamy, 

 

6. schvaluje přímé uzavření smlouvy o organizačním zabezpečení preventivní, výchovně 

vzdělávací akce "Senior symposium 2018" v hotelu Jana v Přerově dne 2. 10. 2018 mezi 

statutárním městem Přerov jako objednatelem a společností HOTEL JANA a.s., IČ: 25399730, 

se sídlem Koliby 2824/2, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, jako dodavatelem v celkové ceně 

122.238,95 Kč bez DPH, 142.470 Kč včetně DPH, 

 

 

7. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

  2111    Příjmy z poskytování 

 služeb a výrobků  

 (reklama) 

0,0 + 78,2 78,2 

 

 

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

po úpravě 

4379 635  Ostatní služby a činnosti 

 v oblasti sociální prevence 

210,0 + 64,6 274,6 

6399 2XX  Ostatní finanční operace 

 (daň z příjmů právnických osob 

 za obce, DPH) 

26 482,3 * + 13,6 26 495,9 

  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

8. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodů 1-6 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.08.2018 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 
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10. RŮZNÉ 

 

 

3906/93/10/2018 Darovací smlouva 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,-- Kč na podporu aktivit spojených s 

pomocí dětem žijícím a vyrůstajícím bez náležité rodičovské péče a zdravotně 

znevýhodněným dětem a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem (jako 

dárcem) a subjektem Nadace Malý Noe, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 1142/42, PSČ 772 

00, IČ:  278 02 370, (jako obdarovaným), jejímž předmětem je poskytnutí tohoto peněžitého 

daru, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  

 (individuální dotace) 

159,8 * - 4,0 155,8 

4329 110  Ostatní sociální péče a pomoc 

 dětem a mládeži 

0,0 + 4,0 4,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem darovací smlouvy o poskytnutí 

peněžitého daru dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 proti (Mgr. Netopilová), 2 se zdrželi (p. Košutek, Ing. Holan), 1 omluvena       

(Ing. Mazochová) 

 

 

3907/93/10/2018 Slevy ve výši 75% z plné ceny jízdného v MAD Přerov pro děti a 

mládež (6-18 let), studenty (18-26 let) a seniory (nad 65 let) 

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

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zavedení slev ve výši 75% z plné ceny jízdného 

(jednotlivé i časové) v MAD Přerov pro děti a mládež (6-18 let), studenty (18-26 let) a seniory (nad 65 

let) od 01.09.2018 

 

 

Ing. arch. Horký podal protinávrh:  

RM ukládá náměstkovi primátora Košutkovi požádat Ministerstvo dopravy o příslib kompenzace na 

zavedení slev ve výši 75% z plné ceny jízdného MAD Přerov pro děti a mládež (6-18 let), studenty (18-

26 let) a seniory (nad 65 let) od 01.09.2018. 
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Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 2 pro (Ing. arch. Horký, Ing. Měřínský), 6 proti     

(Mgr. Puchalský, p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána, Ing. Holan, p. Neuls), 2 se zdrželi (Mgr. 

Netopilová, Ing. Kohout), 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 7 pro (Mgr. Puchalský, p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána, 

Ing. Holan, p. Neuls, Ing. Kohout) 2 proti (Ing. arch. Horký, Ing. Měřínský), 1 se zdržel                 

(Mgr. Netopilová), 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3908/93/10/2018 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 

monočlánků a baterií ve školním roce 2017/2018 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na nákup potřeb pro 

svou činnost dle vlastního výběru jako odměnu za umístění v motivační soutěži v odděleném sběru 

použitých monočlánků a baterií ve školním roce 2017/2018 těmto základním a mateřským školám v 

uvedené výši: 

 

Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358 2 500 Kč 

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

45180083 

2 000 Kč 

Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052 1 500 Kč 

Mateřská škola Přerov, Máchova 14, IČ: 62350161, odloučené pracoviště Přerov, 

Sokolská 26 

5 000 Kč 

Mateřská škola Přerov-Újezdec, Hlavní 61, IČ: 70887608, odloučené pracoviště Přerov-

Lověšice, Mírová 19, 

4 500 Kč 

Mateřská škola Přerov-Újezdec, Hlavní 61, IČ: 70887608 4 000 Kč 

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

odloučené pracoviště Přerov-Vinary, Za humny 1, IČ: 45180083   

3 500 Kč 

Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19, IČ: 49558960 3 000 Kč 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3909/93/10/2018 Návrh na pojmenování ulic v Přerově, částech Přerov I-Město, Přerov 

VI-Újezdec, Přerov VII-Čekyně 

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

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova návrh na 

pojmenování ulic v Přerově takto: 

 

a)  ulici v části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 5466/310 pojmenovat názvem 

Hvězdná 

 

b)  ulice v části Přerov VI-Újezdec, katastrální území Újezdec u Přerova , p. č. 1259 pojmenovat 

názvem Obilná nebo Letní nebo Koňský Trávník 
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c)  ulice v části Přerov VII-Čekyně, katastrální území Čekyně -  

     - č. 1)  p. č. 271/22 pojmenovat názvem Štěpnice, případně pokračování ulice Nad Úvozem 

     - č. 2) p. č. 783/10 názvem Nad Roklí 

 

 

Ing. arch. Horký navrhl doplnit k bodu b) návrh Výboru pro místní část Újezdec „…nebo Koňský 

Trávník“ – viz důvodová zpráva. 

 

 

Hlasování – bod a) Hvězdná: 8 pro, 2 proti (Mgr. Netopilová, Ing. arch. Horký), 1 omluvena        

(Ing. Mazochová) 

 

Hlasování – bod b) Obilná: 6 pro (Mgr. Puchalský, p. Košutek, Ing. Vrána, Ing. Holan, p. Neuls,       

Ing. Kohout), 1 proti (Mgr. Netopilová), 3 se zdrželi (Ing. Měřínský, Bc. Navrátil, Ing. arch. Horký), 1 

omluvena (Ing. Mazochová) 

 

Hlasování – bod c1) Štěpnice: 8 pro, 1 se zdržel (p. Košutek), 1 nepřítomen (Ing. Holan), 1 omluvena 

(Ing. Mazochová) 

 

Hlasování – bod c2) Nad Roklí: 8 pro, 2 se zdrželi (Ing. Měřínský, Ing. Holan), 1 omluvena         

(Ing. Mazochová) 

 

 

3910/93/10/2018 Smlouva o výpůjčce                                                                                                                                                                                                                                             

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s uzavřením smlouvy výpůjčce s obecně prospěšným bytovým družstvem Lešetín 

(dle přílohy) 

 

2. pověřuje podpisem smlouvy ředitele MP Přerov Mgr. Omara Teriaki 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3911/93/10/2018 Žádost o vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2018 při příležitosti 

státního svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a 

Metoděje na Velkou Moravu 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2018 při 

příležitosti státního svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou 

Moravu. 

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 05.07.2018 
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Hlasování: 7 pro, 3 se zdrželi (Mgr. Puchalský, Bc. Navrátil, Mgr. Netopilová), 1 omluvena (Ing. 

Mazochová) 

 

3912/93/10/2018 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 na akci JOB FEST 

Olomouckého kraje. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3913/93/10/2018 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 v projektu "Pojeď s námi". 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Mgr. Puchalský), 1 omluvena (Ing. Mazochová) 

 

 

3914/93/10/2018 Podněty a připomínky z 39. 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 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský 

Termín: 15.06.2018 

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

na 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova v souladu s ustanoveními platného jednacího 

řádu zejm. čl. 8, odst.1 písm. c). 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (p. Neuls), 1 omluvena (Ing. Mazochová) 
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11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

- bez připomínek 

 
 

12. ZÁVĚR 

 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 93. schůzi Rady města Přerova konanou dne 31. května 

2018 v 15.15 hodin. 

 

 
V Přerově dne 31. 5. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mgr. Vladimír Puchalský           Bc. Tomáš Navrátil 

primátor statutárního města Přerova              náměstek primátora statutárního města Přerova 


