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ZÁPIS 

 

 

z 94. schůze Rady města Přerova konané dne 14. června 2018 

 

 

PROGRAM: 
 

 

1. Zahájení primátor  

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Pokuta za pozdní odhlášení rozhlasového poplatku JUDr. Dutko 

3.2 Pokuta za správní delikt - Ke Tmeni JUDr. Dutko 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 12 Ing. Měřínský 

4.2 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Smlouva o dílo na zhotovení Regulačního plánu PŘEDNÁDRAŽÍ - 
PRŮPICH 

p. Košutek 

5.2 Mimoúrovňové křížení s železniční tratí pro pěší a cyklisty v ulici U 
Rozvodny v Dluhonicích 

p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, Svisle 13“ -  schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, Svisle 13 - KONEKTIVITA“ -  schválení uzavření 
smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“ -  schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 - KONEKTIVITA“ -  schválení 
uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8 - KONEKTIVITA“ – zrušení 
zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben 
pro ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8 – Vybavení odborných učeben“ – 
zrušení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 2020“ – schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Měřínský 

6.8 Veřejná zakázka „Územní energetická koncepce Statutárního 
města Přerov“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 
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6.9 Veřejná zakázka - Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Dostavba domova pro seniory – pavilon G“ -  rozhodnutí o výběru 
dodavatele, schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.10 Veřejná zakázka „Výměna okenních otvorů uličního průčelí 
administrativní budovy č.p. 79/3 v ul. Blahoslavova, Přerov“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.11 Veřejná zakázka „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ -  rozhodnutí 
o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.12 Veřejná zakázka „Přerov - Henčlov, ul. Martinská, Nová – oprava 
chodníků“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.13 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ -  
rozhodnutí o námitkách 

Ing. Měřínský 

6.14 Modernizace ZŠ Želatovská, Přerov  - bezbariérový vstup Ing. Měřínský 

6.15 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ -  
rozhodnutí o námitkách č. 2 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova –  prostoru v budově 
občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 24 v k.ú. Přerov (Palackého 
19)  

p. Košutek 

7.1.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov- 
využití předkupního práva  k pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - 
pozemků p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 
216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 
216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 
236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, p.č. 
238/6, p.č. 238/11, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 
238/28, p.č. 238/29, p.č. 238/32, p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 
239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 a 
p.č. 656 všechny v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v 
k.ú. Újezdec u Přerova. 

p. Košutek 

7.2.1 Převod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
nebytové jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově 
bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k části obce Přerov-
Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) 

p. Košutek 

7.3.1 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov – částí  pozemků  p.č. 6651/1  a p.č. 6651/6 oba v k.ú. 
Přerov. 

p. Košutek 

7.5.1 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 

7.5.2 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - prostor v 
budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

p. Košutek 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 73/1 v k.ú. Lýsky. 

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 

7.13.1 Dohody o zajištění náhradního bytu Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  

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

8.2 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov 
z.s. 

Bc. Navrátil 

8.3 Darovací smlouva – Teplo Přerov a.s.  Bc. Navrátil 

8.4 
Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 
4 Jmenování na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, U tenisu 4 

Bc. Navrátil 

8.5 
Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Radost, Přerov, 
Kozlovská 44 

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Souhlas s projektem "Bytový dům Havlíčkova 11, Přerov“ a jeho 
realizací na území obce 

Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Schválení uzavření smlouvy na podporu programových produktů 
firmy ESRI pro roky 2019 - 2021 

Ing. Měřínský 

10.2 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s 
hlukem, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 

primátor 

10.3 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. - návrh Dohody o spolupráci 
při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice 
– I. etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní 
Újezd, Lhotka“ 

primátor 

10.4 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů. 

primátor 
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10.5 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 
Přerovem a Olomouckým krajem na Přerovské svatovavřinecké 
hody 2018. 

primátor 

10.6 Žádost stavebníků o rozšíření ochranného pásma v lokalitě u 
přerovské hvězdárny - odpověď 

primátor 

10.7 Zahraniční pracovní cesta - Cuijk (Nizozemí) 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, Ing. Hana Mazochová,, p. Rudolf 

Neuls 

 

 

Omluveni:   

        

    

   

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

   Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

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

 

 

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 
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1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 94. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 14. června  

2018  ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti všech radních, Rada města byla 

schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

3915/94/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 94. schůze Rady města 

Přerova konané dne 14. června 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 94. schůze Rady města Přerova konané dne 14. června 2018, 

 

2. schvaluje Ing. arch. Jana Horkého ověřovatelem usnesení a zápisu 94. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

Hlasování o ověřovateli: 11 pro - jednomyslně 

 

 

Náměstek primátora, jako navrhovatel, stáhl z projednávání materiál č. 9.1 „Souhlas s projektem 

„Bytový dům Havlíčkova 11, Přerov“ a jeho realizací na území obce“. 

 

 

Hlasování o upraveném programu: 11 pro - jednomyslně 

 

 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel JUDr. Petr Dutko, předseda Komise škodní. 

 

 

3916/94/3/2018 Pokuta za pozdní odhlášení rozhlasového poplatku 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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3917/94/3/2018 Pokuta za správní delikt - Ke Tmeni 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

náhrady škody ve výši 71.000,- Kč po Mgr. Z.V., 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. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 se zdrželi (Mgr. Puchalský, Ing. Holan) 

 

 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

3918/94/4/2018 Rozpočtové opatření č. 12 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3919/94/4/2018 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

informaci o hospodaření společností Teplo Přerov a. s., Technické služby města Přerova, s. r. o., 

Přerovská rozvojová, s. r. o., Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., za rok 2017. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

3920/94/5/2018 Smlouva o dílo na zhotovení Regulačního plánu PŘEDNÁDRAŽÍ - 

PRŮPICH 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a Refuel  s.r.o., se 

sídlem Babákova 2153/8, 148 00 Praha – Chodov, IČO: 24849308 DIČ: CZ24849308 na 

zhotovení zakázky Regulační plán PŘEDNÁDRAŽÍ - PRŮPICH, ve znění přílohy tohoto 

návrhu na usnesení. 

 

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

návrhu na usnesení včetně podpisu. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3921/94/5/2018 Mimoúrovňové křížení s železniční tratí pro pěší a cyklisty v ulici         

U Rozvodny v Dluhonicích 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje zadáním 

zpracování návrhu řešení mimoúrovňového křížení, které bude řešit převedení cyklotrasy v ulici U 

Rozvodny v Dluhonicích přes těleso železniční trati, za předpokladu finančního krytí. 

 

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje poptat zpracování 

návrhu řešení mimoúrovňového křížení, které bude řešit převedení cyklotrasy v ulici U Rozvodny       

v Dluhonicích přes těleso železniční trati, u tzv. nezávislého projektanta. 

Odpovídá: Ing. P. Gala 

Termín: 31.07.2018 

Primátor Mgr. Puchalský podal protinávrh: RM ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje 

poptat zpracování návrhu řešení mimoúrovňového křížení, které bude řešit převedení cyklotrasy v ulici 

U Rozvodny v Dluhonicích přes těleso železniční trati, u tzv. nezávislého projektanta. (odpovídá Ing. 

Gala, termín 31.7.2018) 

 

Hlasování: 9 pro, 2 se zdrželi (Ing. Mazochová, Ing. Holan) 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

 

3922/94/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Svisle 13“ -  schválení uzavření smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 

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

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

zakázek, 

 

2. rozhodla o výběru dodavatele PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov - 

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

02 Přerov - Přerov I-Město, IČ: 27769585, jako zhotovitelem, ve znění nabídky vybraného 

dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 5 850 840,45 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 92. Rady města Přerova konané 

dne 17. 5. 2018 (č. usn. 3820/92/6/2018), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3923/94/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Svisle 13 - KONEKTIVITA“ -  schválení uzavření smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s 

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

KONEKTIVITA“, zahájené v souladu s ust. § 63 odst. 1 písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, 

 

2. rozhodla o výběru dodavatele ComIT services s.r.o., se sídlem Jarošova 11, 669 02 Znojmo 

(pobočka Přerov, Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov), IČ: 27677397, kterého v souladu s 
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ustanovením § 122 odst. 2 zákona vybrala k uzavření smlouvy jako jediného účastníka 

zadávacího řízení, 

 

3. schvaluje uzavření úplatné „Kupní smlouvy“ mezi statutárním městem Přerov, jako 

kupujícím, a vybraným dodavatelem ComIT services s.r.o., se sídlem Jarošova 11, 669 02 

Znojmo (pobočka Přerov, Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov), IČ: 27677397, jako dodavatelem, 

ve znění nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 3 531 785,- 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 92. Rady města Přerova konané 

dne 17. 5. 2018 (č. usn. 3821/92/6/2018), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3924/94/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“ -  schválení uzavření smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 

práce s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“, 

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 Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, 750 02 

Přerov I – Město, IČ: 49689053, 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 Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, 

750 02 Přerov I – Město, IČ: 49689053, jako zhotovitelem, ve znění nabídky vybraného 

dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 5 047 389,33 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 92. Rady města Přerova konané 

dne 17. 5. 2018 (č. usn. 3823/92/6/2018), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

 

 

 
 



10 

 

 

3925/94/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 - KONEKTIVITA“ -  schválení uzavření 

smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s 

názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 - 

KONEKTIVITA“, zahájené v souladu s ust. § 63 odst. 1 písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, 

 

2. rozhodla o výběru dodavatele ComIT services s.r.o., se sídlem Jarošova 11, 669 02 Znojmo 

(pobočka Přerov, Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov), IČ: 27677397, kterého v souladu s 

ustanovením § 122 odst. 2 zákona vybrala k uzavření smlouvy jako jediného účastníka 

zadávacího řízení, 

 

3. schvaluje uzavření úplatné „Kupní smlouvy“ mezi statutárním městem Přerov, jako 

kupujícím, a vybraným dodavatelem ComIT services s.r.o., se sídlem Jarošova 11, 669 02 

Znojmo (pobočka Přerov, Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov), IČ: 27677397, jako dodavatelem, 

ve znění nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 1 610 888,- 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 92. Rady města Přerova konané 

dne 17. 5. 2018 (č. usn. 3824/92/6/2018), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3926/94/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8 - KONEKTIVITA“ – zrušení 

zadávacího řízení 

 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Rada města Přerova po projednání ruší zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s 

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

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, v souladu s § 127 odst. 2 písm. c) zákona, neboť odpadly důvody pro 

pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly po zahájení 

zadávacího řízení. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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3927/94/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8 – Vybavení odborných učeben“ – 

zrušení zadávacího řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ruší zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s 

názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ŽELATOVSKÁ 8 - 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, v souladu s § 127 odst. 2 písm. c) zákona, neboť odpadly důvody pro 

pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly po zahájení 

zadávacího řízení. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3928/94/6/2018 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 2020“ – 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 služby „Poskytování 

hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 2020“, dle příloh č. 

1 - 2, 

 

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

„Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 

2020“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle 

vnitřního předpisu č. 16/2016, za předpokladu schválení Smlouvy o společnosti pro 

centralizované zadání veřejné zakázky malého rozsahu v Zastupitelstvu města Přerova, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. O2 Czech Republic a.s., 

Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022 

60193336 

2. T-Mobile Czech Republic a.s., 

Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 

64949681 

3. Vodafone Czech Republic a.s., 

náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 

25788001 
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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 

Mgr. Petr Karola Odbor vnitřní správy Fanka Vrbová Odbor vnitřní správy 

Marta Čábelková Odbor vnitřní správy Bc. Dagmar Vlašicová Odbor vnitřní správy 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3929/94/6/2018 Veřejná zakázka „Územní energetická koncepce Statutárního města 

Přerov“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

energetická koncepce Statutárního města Přerov“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

energetická koncepce Statutárního města Přerov“, 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. SEVEn Energy s.r.o., Americká 17, 120 00 Praha 2 27876829 

2. AF - CITY PLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  47307218 

3. DEA Energetická agentura, s.r.o., Sladkého 13, 617 00 Brno 41539656 

4. ENVIROS, s.r.o., Dykova 53/10, 101 00 Praha 10 – Vinohrady 61503240 

5. ENERGO-ENVI, s.r.o.,  Na Březince 930/6, 150 00 Praha 5 29054672 
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4. ustanovuje , dle vnitřního předpisu č. 16/2016, komisi pro otevírání obálek, posouzení 

kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořadové 

číslo 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

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

2. Ing. Petra Hirschová Odbor správy majetku 

a komunálních služeb – 

Oddělení bytové 

správy 

Ing. Miloslav Dohnal Odbor správy majetku a 

komunálních služeb  

  

3. Ing. František 

Zlámal 

Odbor koncepce a 

strategického rozvoje – 

Oddělení koncepce a 

rozvoje města 

Ing. Kamila Lesáková Odbor koncepce a 

strategického rozvoje – 

Oddělení koncepce a 

rozvoje města 

4. Ing. Karel Šimeček 

  

Zástupce Výboru PRID Ing. Petr Hermély Zástupce Výboru PRID 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

Bc. Kristýna Čechová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3930/94/6/2018 Veřejná zakázka - Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Dostavba domova pro seniory – pavilon G“ -  rozhodnutí o výběru 

dodavatele, schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

úkonů podle zákona, k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem - Zpracování 

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

důvodové zprávy, 

 

2. rozhodla, v souladu s ust. § 122 odst. 2 zákona, že vybraným dodavatelem na plnění 

podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem - Zpracování projektové dokumentace s 

názvem „Dostavba domova pro seniory – pavilon G“ je účastník zadávacího řízení ARPIK 

OSTRAVA s.r.o., Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 47667419, 
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jehož nabídka byla jedinou nabídkou podanou do zadávacího řízení a je nabídkou, která 

splnila stanovené zadávací podmínky, 

 

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

vybraným dodavatelem ARPIK OSTRAVA s.r.o., Masarykovo náměstí 5/5, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 47667419, jako zhotovitelem na plnění podlimitní veřejné 

zakázky na služby s názvem - Zpracování projektové dokumentace s názvem „Dostavba 

domova pro seniory – pavilon G“. 

 

Cena za zpracování projektové dokumentace a související inženýrskou činnost bude činit 3.425.000,00 

Kč bez DPH tj. 4.144.250,00 Kč s DPH. Cena za výkon autorského dozoru bude stanovena tak, že 

skutečný počet hodin, kdy bude autorský dozor vykonáván, odsouhlasený technickým dozorem stavby 

ve stavebním deníku, bude vynásoben hodinovou sazbou bez DPH. Hodinová sazba za výkon 

autorského dozoru je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 1.100,00 Kč bez DPH. Sjednaná 

cena za výkon autorského dozoru pak bude navýšena o DPH v platné sazbě ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

 

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 2. května 2018 (č. usn. 3781/91/7/2018), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (p. Neuls) 

 

 

3931/94/6/2018 Veřejná zakázka „Výměna okenních otvorů uličního průčelí 

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

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 

vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna okenních otvorů 

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

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

je účastník výběrového řízení OKNA LANGER s.r.o., Staré Oldřichovice 1, Oldřichovice, 562 

01 Ústí nad Orlicí, IČ 04555970, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 

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

 

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

obchodní společností OKNA LANGER s.r.o., Staré Oldřichovice 1, Oldřichovice, 562 01 Ústí 

nad Orlicí, IČ 04555970, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna 

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

                

Cena za plnění bude činit 899.600,00 Kč bez DPH.  
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DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH ve výši 21 % je povinen přiznat příjemce plnění 

tzn. objednatel. 

 

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

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

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

podmínky. 

 

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

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

usnesením Rady města Přerova, č. usn. 3780/91/7/2018 ze dne 2. května 2018. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3932/94/6/2018 Veřejná zakázka „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ -  rozhodnutí o 

výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 P18V00000041 

na stavební práce s názvem „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“, které vyplývají z provedení 

úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

„zákon“) a z doporučení a závěrů smluvního zastoupení zadavatele pověřeného k provádění 

těchto úkonů podle § 43 zákona, 

 

2. rozhodla o výběru dodavatele PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, 753 01 Hranice, IČ 

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, 

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, 753 01 

Hranice, IČ 25397087, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 7 schválené zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 

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

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 92. Rady města Přerova konané 

dne 17.5.2018 (č. usn. 3813/92/6/2018), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3933/94/6/2018 Veřejná zakázka „Přerov - Henčlov, ul. Martinská, Nová – oprava 

chodníků“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

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

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Přerov - Henčlov, ul. 

Martinská, Nová – oprava chodníků“, 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 „Přerov - 

Henčlov, ul. Martinská, Nová – oprava chodníků“, je účastník výběrového řízení SISKO spol. 

s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 47155558, jehož nabídka byla 

jedinou nabídkou podanou do výběrového řízení a je nabídkou, která splnila stanovené 

zadávací podmínky, 

 

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

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

IČ 47155558, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Přerov - Henčlov, ul. 

Martinská, Nová – oprava chodníků“. 

                

Cena za plnění bude činit 2.010.897,00 Kč bez DPH, tj. 2.433.185,00 Kč vč. DPH. 

 

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. 3779/91/7/2018 ze dne 2. května 2018. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3934/94/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ -  

rozhodnutí o námitkách 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí námitku účastníka zadávacího řízení TZB TECHNIK, s.r.o., Zahradní 301, 

Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice, IČ 27771008 (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí 

zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Modernizace 

vzduchotechniky kina Hvězda“, dle přílohy č. 1, 

 

2. rozhodla , v souladu s ustanovením § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „zákon“), o odmítnutí námitky stěžovatele TZB TECHNIK, s.r.o., Zahradní 

301, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice, IČ 27771008, proti rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Modernizace vzduchotechniky 

kina Hvězda“, v plném rozsahu, 

 

3. schvaluje rozhodnutí zadavatele o námitkách dle přílohy č. 2. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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3935/94/6/2018 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ -  

rozhodnutí o námitkách č. 2 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí námitku účastníka zadávacího řízení TZB TECHNIK, s.r.o., Zahradní 301, 

Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice, IČ 27771008 (dále jen „stěžovatel“), ze dne 7.6.2018, 

proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 

„Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ dle přílohy č. 1, 

 

2. rozhodla , v souladu s ustanovením § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „zákon“), o odmítnutí námitky stěžovatele TZB TECHNIK, s.r.o., Zahradní 

301, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice, IČ 27771008, ze dne 7.6.2018, proti rozhodnutí 

zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Modernizace 

vzduchotechniky kina Hvězda“, v plném rozsahu, 

 

3. schvaluje rozhodnutí zadavatele o námitkách dle přílohy č. 2. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3936/94/6/2018 Modernizace ZŠ Želatovská, Přerov  - bezbariérový vstup 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání pověřuje odbor řízení projektů a investic realizací bezbariérového 

bočního vstupu na ZŠ Želatovská 8, Přerov dle projektové dokumentace a vydaného stavebního 

povolení. Tento bezbariérový vstup byl součástí projektové dokumentace "Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8" jako SO 01-7 Bezbariérovost. Jedná se o boční vstup 

z tělocvičny na nově budované hokejbalové hřiště. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

3937/94/7/2018 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova –  prostoru v budově občanské vybavenosti 

č.p. 1380, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 24 v k.ú. Přerov (Palackého 19)  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem prostoru v 

budově občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 24  v k.ú. Přerov (Palackého 19) – místnost č. 5, č. 6 a č. 8 o celkové výměře 87,5 m2. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3938/94/7/2018 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov- využití 

předkupního práva  k pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

města Přerov - převodu nemovité věci do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 

4951/30 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 932 m2 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR-

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2. 

 

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov 

úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 4951/30 

ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 932 m2 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR-Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových  Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2. 

 

3 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 

4951/30 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 932 m2 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR-

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2. 

 

4 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerov -  

bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 4951/30 

ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 932 m2 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR-Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových  Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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3939/94/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - pozemků 

p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 

216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 

216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, 

p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, 

p.č. 238/28, p.č. 238/29, p.č. 238/32, p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, 

p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 a p.č. 656 všechny 

v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

svého usnesení č. 434/15/4/2016 přijatého na 15. zasedání dne 14.3.2016 tak, že se usnesení mění a 

doplňuje a nově zní takto: 

 

Zastupitelstvo města Přerova schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu nemovitých věcí - 

pozemků p.č. st. 538 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2, p.č. st. 539 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 486 m2, p.č. st. 540 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 447 m2, p.č. 30/22 ostatní 

plocha o výměře 75 m2, p.č. 216/6 trvalý travní porost o výměře 2707 m2, p.č. 216/9 ostatní plocha o 

výměře 24908 m2,  p.č. 216/20 trvalý travní porost o výměře 7468 m2, p.č. 216/24 ostatní plocha o 

výměře 1085 m2, p.č. 216/25 ostatní plocha o výměře 152 m2, p.č. 216/31 ostatní plocha o výměře 

1898 m2, p.č. 216/32 ostatní plocha o výměře 1244 m2, p.č. 216/33 ostatní plocha o výměře 2163 m2, 

p.č. 216/40 trvalý travní porost o výměře 902 m2, p.č. 236/1 ostatní plocha o výměře 2189 m2, p.č. 

236/2 ostatní plocha o výměře 6217 m2, p.č. 236/4 ostatní plocha o výměře 2054 m2, p.č. 236/5 ostatní 

plocha o výměře 3902 m2, p.č. 237 ostatní plocha o výměře 3313 m2, p.č. 238/2 ostatní plocha o 

výměře 4580 m2, p.č. 238/4 ostatní plocha o výměře 561 m2, p.č. 238/6 ostatní plocha o výměře 645 

m2, p.č. 238/11 ostatní plocha o výměře 291 m2, p.č. 238/16 ostatní plocha o výměře 13 m2, p.č. 

238/17 ostatní plocha o výměře 461 m2,  p.č. 238/26 ostatní plocha o výměře 586 m2, p.č. 238/28 

ostatní plocha o výměře 585 m2, p.č. 238/29 ostatní plocha o výměře 1080 m2, p.č. 238/32 ostatní 

plocha o výměře 450 m2, p.č. 238/36 ostatní plocha o výměře 872 m2, p.č. 239/1 trvalý travní porost o 

výměře 310 m2, p.č. 239/3 trvalý travní porost o výměře 394 m2, p.č. 357/1 ostatní plocha o výměře 

10163 m2, p.č. 360/3 ostatní plocha o výměře 1026 m2, p.č. 360/4 ostatní plocha o výměře 384 m2, p.č. 

368/4 orná půda o výměře 2144 m2, p.č. 520/2 ostatní plocha o výměře 3 m2 a p.č. 656 ostatní plocha 

o výměře 173 m2 všechny v k.ú. Předmostí (ve vlastnictví PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, 

Komenského 35, IČ: 14617099)  za část pozemku p.č. 1040 orná půda o výměře 83164 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova (ve vlastnictví statutárního města Přerova). 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan) 

 

 

3940/94/7/2018 Převod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 

nebytové jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově bytový 

dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k části obce Přerov-Město, na 

pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nebytové jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, č.p. 

2630, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) o 

celkové výměře 71,19 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech 
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domu č.p. 2629,č.p. 2630, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. 

Přerov a na pozemku p.č. 2487/4 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 7119/177291 z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví V.B. za kupní cenu ve výši 712.589,-Kč a uzavření kupní 

smlouvy ve znění dle přílohy. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3941/94/7/2018 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov – částí  pozemků  p.č. 6651/1  a p.č. 6651/6 oba v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí - částí  

pozemků  p.č. 6651/1 zahrada o výměře 83 m2 a p.č. 6651/6 zahrada o výměře  54 m2 oba v 

k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č.  6671-5/2018 se jedná o nově vzniklý pozemek p.č. 

6651/8 zahrada  o výměře  137 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví A. a P.P., do vlastnictví 

statutárního města Přerova, za  cenu v čase a místě obvyklou 54 700,- Kč, ve znění přílohy. 

 

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

města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  

pozemků p.č. 6651/1 zahrada o výměře 655 m2, p.č. 6651/6 zahrada o výměře o výměře 482 

m2, p.č. 6651/5 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba pro rekreaci  č.e. 336 o 

výměře 26 m2  a p.č. 6651/7  zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 143 m2 vše v k.ú. Přerov   

ve vlastnictví  A. a P.P. 

 

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

úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6651/1 

zahrada o výměře 655 m2, p.č. 6651/6 zahrada o výměře o výměře 482 m2, p.č. 6651/5 

zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba pro rekreaci  č.e. 336 o výměře 26 m2 a 

p.č. 6651/7  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m2 vše v k.ú. Přerov   ve vlastnictví  A. 

a P.P.  

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout nevyužít předkupní právo k 

pozemkům  p.č. 6651/1 zahrada o výměře 655 m2, p.č. 6651/6 zahrada o výměře o výměře 482 

m2, p.č. 6651/5 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba pro rekreaci  č.e. 336 o 

výměře 26 m2 a p.č. 6651/7  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m2 vše v k.ú. Přerov   

ve vlastnictví  A. a P.P. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3942/94/7/2018 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: 
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1. schvaluje uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 7.2.1991, ve znění dodatků č. 1 až 

č. 9, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a politickou stranou 

Občanská demokratická strana, se sídlem Praha-Nové Město, Truhlářská 1106/9, IČ 

16192656, jako nájemcem na prostor v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce 

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

87,02 m2, ve znění dle přílohy č. 1.  

 

Dodatek č. 10 se týká změny výměry a výše nájemného.  Původní výměra 87,02 m2 se mění na novou 

výměru 90,45 m2 a původní výše nájemného 14.358,- Kč/rok (bez DPH), tj. 165,-Kč/m2/rok se mění 

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

12/2017. 

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k  nájemní smlouvě ze dne 11.4.2005, ve znění dodatků č. 1 

až č. 3, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a politickou stranou 

Křesťanská a demokratická  unie – Československá strana lidová, se sídlem Praha-Nové 

Město, Karlovo náměstí 317/5, IČ 00442704, jako nájemcem na prostor v budově jiná stavba 

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

(Palackého 1) o výměře 51,10 m2, ve znění dle přílohy č. 2.  

 

Dodatek č. 4 se týká změny výměry a výše nájemného. Původní výměra 51,10 m2 se mění na novou 

výměru 51,31 m2 a původní výše nájemného 8.432,- Kč/rok (bez DPH), tj. 165,-Kč/m2/rok se mění na 

novou výši nájemného 10.262,-Kč/rok (bez DPH), tj. 200,-Kč/m2/rok – dle vnitřního předpisu č. 

12/2017. 

 

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

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

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (Ing. Měřínský) 

 

 

3943/94/7/2018 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - prostor v budově 

administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 3 k  nájemní smlouvě ze dne  12.4.2010, ve znění dodatků č. 1 

ze dne 28.6.2011 a č. 2 ze dne 17.7.2017, na prostory v budově administrativy č.p. 555, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 194 zast. pl. a nádvoří  v k.ú. Přerov 

(nám. TGM 16) o celkové výměře 177,65 m2 uzavřené mezi společností Přerovská kapitálová 

společnost s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 555/16, IČ 25352571, jako 

pronajímatelem a  statutárním městem Přerov, jako nájemcem,  ve znění dle přílohy.  

 

Dodatek č. 3 bude s účinností od 1.7.2018 upravovat:  

 

1. předmět nájmu 

Původní předmět nájmu - prostory o celkové výměře 177,65 m2 (místnosti č. 202 až č. 206, č. 213 

až č. 218) bude rozšířen o místnost č. 303 až č. 305, č. 317 až č. 319 o celkové výměře 113,1 m2. 
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2. výši nájemného  

    Původní výše nájemného 400.728,-Kč/rok (bez DPH) bude upravena na novou výši nájemného  

    619.308,-Kč/rok (bez DPH). 

 

3. paušální úhrady na energie  

    Nájemce je povinen hradit pronajímateli paušální úhrady za služby spojené s  užíváním předmětu 

nájmu (tj. paušální úhrady za vodné a stočné, ostatní služby a energie spojené s nájmem) ve formě 

měsíčních paušálních úhrad na základě splátkového kalendáře vystaveného pronajímatelem. 

 

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

návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 proti (Ing. Kohout), 1 se zdržel (Ing. Holan) 

 

 

3944/94/7/2018 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 73/1 v k.ú. Lýsky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek p.č. 73/1 zahrada o výměře 4927 m2 v 

k.ú. Lýsky mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a  Bc. M.Z. jako výpůjčitelem ve 

znění dle přílohy. 

 

Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Předmět výpůjčky bude využit k 

pastvě a sečení nedopasků trávy. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3945/94/7/2018 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 
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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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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***, bytem ***, A***V***, bytem ***, P*** Š***, bytem ***, Z*** 

H***, bytem *** L*** H***, bytem ***, Ing. R*** P***, bytem ***, Mgr. E***P***, bytem 

***, L*** K***, bytem ***, M*** K***, bytem ***, J*** M***, bytem ***, P*** M***, 

bytem ***, V*** Š***, bytem ***, M*** Š***, bytem *** 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***, bytem ***, A*** V***, bytem 

***, P*** Š***, bytem ***, Z*** H***, bytem ***, L*** H***, bytem ***, Ing. R***P***, 

bytem ***, Mgr. E*** P*** bytem ***, L*** K***, bytem ***, M*** K***, bytem ***, 

J*** M***, bytem ***, P***M***, bytem ***, V*** Š***, bytem *** M*** Š***, bytem 

***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***, 

bytem ***, 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***, bytem *** (id 5342/10000) a paní A*** V***, 

bytem ***(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***, bytem ***, 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***, bytem ***, 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***, bytem ***, 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***, bytem ***, části pozemku p.č. 

1258/2 orná půda o výměře cca 1 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z podílového spoluvlastnictví 

J***S***, bytem Přerov, Vaňkova 2684/13 (id ½) a Ing. V*** S***, bytem ***(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***, bytem *** a části pozemku p.č. 1260/5 orná půda o výměře cca 5 m2 v k.ú. 
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Újezdec u Přerova ze společného jmění manželů J*** M***a, bytem *** a P*** M***, 

bytem *** 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.  

 

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***, bytem *** – vlastníkem pozemků p.č. 

1258/3, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1 vše v k.ú. Újezdec u Přerova, P*** Š***, bytem *** a A*** V***, 

bytem *** – spoluvlastníky pozemku p.č. 1258/4, manželi Z*** a L*** H***, bytem P*** – 

spoluvlastníky p.č. 1258/5, manželi Ing. R*** a Mgr. E***P***, bytem *** – spoluvlastníky 

pozemku p.č. 1258/6 a J*** S***, bytem *** – 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: 31.08.2018 

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.  

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3946/94/7/2018 Dohody o zajištění náhradního bytu 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dohody o zajištění náhradního bytu mezi  panem M.J. jako nájemcem a 

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

pronajímatelem, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 
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2. schvaluje uzavření Dohody o zajištění náhradního bytu mezi  panem M.D. jako nájemcem a 

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

pronajímatelem, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu. 

 

3. pověřuje vedoucí oddělení bytové správy Odboru správy majetku a komunálních služeb      

Ing. Evu Pospíšilíkovou uzavřením dohod dle bodu 1 a 2 tohoto materiálu. 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský podal pozměňující návrh k bodu 3, a to, aby byla pověřena uzavřením dohod 

paní Ing. Eva Pospíšilíková, vedoucí oddělení bytové správy. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

PŘESTÁVKA: 14:00 – 14:10 hodin 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

3947/94/8/2018 Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2018 - 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává 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 

 

2. ukládá Odboru sociálních věcí a školství zpracovat analytickou část střednědobého Plánu 

rozvoje sportu statutárního města Přerova pro roky 2020 -2025 do 31.3.2019. 

 

 

V diskusi Ing. arch. Horký podal doplňující návrh na bod 2: RM ukládá Odboru sociálních věcí a 

školství zpracovat analytickou část střednědobého Plánu rozvoje sportu statutárního města Přerova 

pro roky 2020 -2025 do 31.3.2019. 

 

 

Hlasování o doplňujícím návrhu Ing. arch. Horkého: 10 pro, 1 proti (Mgr. Puchalský) 

 

Hlasování o celém doplněném usnesení: 10 pro, 1 proti (Mgr. Puchalský) 

 

 

3948/94/8/2018 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s. 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 

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

městem Přerov a  subjektem TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ: 22826611, se sídlem 

Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na výstavbu tenisové haly - Reko TA - 

I. etapa na pozemcích st. p. 3325 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 3326/1 (ostatní plocha), 

p.č. 3343/1 (trvalý travní porost), p.č. 3344/3 (ostatní plocha), p.č. 3344/4 (vodní plocha), p.č. 

3345/2 (ostatní plocha), st. p. 3345/12 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 3345/14 (ostatní 

plocha), p.č. 3345/16 (trvalý travní porost), p.č. 5013/1 (ostatní plocha), vše v k.ú. Přerov, v 

roce 2018 pod podmínkou, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace“ na projekt Reko TA (tenisová hala) z Programu 133530 Podpora 

materiálně technické základny sportu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR v rámci státní podpory sportu 2017/2018 investiční prostředky.. 

Předpokládané celkové náklady I. etapy projektu činí 43.000.000 Kč. Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2018, s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace bude vyplacena v 

celkové výši jednorázově do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2018 

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 a 

závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 

 

185 547,4 * - 8 000,0 177 547,4 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

160,0 + 8 000,0 8 160,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 

 

20 672,2 + 8 000,0 28 672,2 

 

Navrhovatel Bc. Navrátil navrhl vypustit v bodě 1. „pod podmínkou, že jmenovaný spolek předloží 

městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na projekt Reko TA (tenisová hala) z Programu 

133530 Podpora materiálně technické základny sportu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR v rámci státní podpory sportu 2017/2018 investiční prostředky“, jelikož rozhodnutí již 

má k dispozici. 

K předloženému materiálu proběhla diskuse týkající se výše poskytnutí individuální dotace, zda ji 

ponechat ve stávající výši 4 milionů Kč nebo ji navýšit na 8 milionů Kč. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 proti (Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová, Ing. arch. Horký) 
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3949/94/8/2018 Darovací smlouva – Teplo Přerov a.s.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí nepeněžitého daru – 24 ks průkazek k bezplatnému plavání a bruslení v 

zařízeních provozovaných společností Teplo Přerov a.s. pro období od 01. 07. 2018 do 30. 06. 

2019 a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a 

společností Teplo Přerov a.s., IČ: 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov I – 

Město, Přerov, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely ocenění žáků 

základních škol v rámci akce Scholar 2018, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 20.06.2018 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem darovací smlouvy dle bodu 1 

návrhu na usnesení. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3950/94/8/2018 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky 

příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4; Jmenování 

na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola 

Přerov, U tenisu 4 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí usnesení konkursní komise ve věci konkursního řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele/ky  příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4 včetně 

výsledného pořadí vhodných uchazečů, dle zápisu o průběhu konkursu ze dne 6. 6. 2018, 

 

VARIANTA  I. 

2. jmenuje na základě vyhlášeného konkursního řízení s účinností od 1. 7. 2018 pana Mgr. 

Michala Pospíšila na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, 

U tenisu 4 a stanoví mu plat v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.06.2018 

VARIANTA  II. 

 

2. ukládá odboru sociálních věcí a školství připravit vyhlášení konkursního řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele/ky Základní školy Přerov, U tenisu 4. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.08.2018 

 

K předloženému materiálu proběhla rozsáhlá diskuse, navrhovatel Bc. Navrátil doporučil variantu II., 

Ing. Kohout podal protinávrh na variantu I., a dále Mgr. Netopilová na základě diskuse navrhla 

hlasovat o rozpečetění obálky obsahující doklady o jednání výběrové komise. 
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Hlasování o návrhu Mgr. Netopilové: 3 pro (Mgr. Netopilová, Ing. arch. Horký, Ing. Mazochová),   

4 proti (Mgr. Puchalský, Bc. Navrátil, p. Neuls, Ing. Holan), 3 se zdržli (p. Košutek, Ing. Měřínský, 

Ing. Vrána), 1 nehlasoval (Ing. Kohout)  

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Kohouta – varianta I: 1pro (Ing. Kohout), 5 proti (Bc. Navrátil,    

Ing. Měřínský, p. Košutek, Ing. Mazochová, p. Neuls), 5 se zdrželo (Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová, 

Ing. Vrána, Ing. arch. Horký, Ing. Holan) 

 

 

Hlasování o variantě II, kterou doporučil navrhovatel Bc. Navrátil: 9 pro, 1 proti (Ing. Kohout),   

1 se zdržel (Mgr. Netopilová) 

 

 

3951/94/8/2018 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky 

příspěvkové organizace Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí usnesení konkursní komise ve věci konkursního řízení na obsazení 

pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 

44 včetně výsledného pořadí vhodných uchazečů, dle zápisu o průběhu konkursu ze dne 13. 6. 

2018, 

 

2. ukládá odboru sociálních věcí a školství připravit vyhlášení konkursního řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Radost, Přerov, Kozlovská 44. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.08.2018 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

9.1/94/9/2018 Souhlas s projektem "Bytový dům Havlíčkova 11, Přerov“ a jeho 

realizací na území obce 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vyjadřuje souhlas s projektem "Bytový dům Havlíčkova 11, Přerov" Náboženské obce Církve 

československé husitské v Přerově, IČ: 64989143, se sídlem Havlíčkova 1821/11, Přerov, 

Přerov I-Město, předkládaným do 80. výzvy IROP „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené 

lokality II.“ Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1 a jeho realizací na území 

obce. 
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2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k podpisu Souhlasného stanoviska obce s 

realizací projektu dle bodu 1. Souhlasné stanovisko je v příloze č. 1. 

 

 

Materiál byl navrhovatelem Bc. Navrátilem stažen z projednání – viz výše. 

 

 

 

 
 

10. RŮZNÉ 

 

3952/94/10/2018 Schválení uzavření smlouvy na podporu programových produktů 

firmy ESRI pro roky 2019 - 2021 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí licence podle Podnikové licenční smlouvy pro 

místní samosprávu“ mezi statutárním městem Přerov, jako uživatelem a společností 

ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Hybernská 24/1009, PSČ 110 

00, IČ: 148 89 749, která bude jako dodavatel licence, na základě oprávnění od držitele licence 

- firmy Environmental Systeme Research Institute, Inc. (dále jen „ESRI“), poskytovat 

systémovou podporu geografického informačního systému postaveného na serverových i 

desktopových produktech firmy ESRI, provozovaného Magistrátem města Přerova, ve znění 

dle přílohy č.1. a přílohy č. 2. 

 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, včetně jeho podpisu 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

PŘESTÁVKA: 15:00 – 15:15 hodin 

 

Z jednání se omluvil Ing. Vrána, bylo přítomno 10 radních. 

 

3953/94/10/2018 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se mění a 

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

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2018 

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

 

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

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

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

zprávy. 
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Mgr. Netopilová podala protinávrh: Příloha č. 1 důvodové zprávy – „Čl. 6“ – z bodu 7. přesunout 

„Výstava hospodářských zvířat v Přerově I-Městě na začátku měsíce října“ do bodu 4., tzn. Doba 

nočního klidu se touto vyhláškou vymezuje od 24:00 hodin do 06:00 hodin. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové: 2 pro (Mgr. Netopilová, Ing. arch. Horký), 5 proti (Mgr. 

Puchalský, Ing. Měřínský, Bc. Navrátil, Ing. Mazochová, p. Neuls), 3 se zdrželi (p. Košutek, Ing. 

Kohout, Ing. Holan), 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 proti (Mgr. Netopilová), 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

3954/94/10/2018 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. - návrh Dohody o spolupráci při 

přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – I. 

etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, 

Lhotka“ 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – I. etapa v 

rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“ mezi společností Vodovody a 

kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, a statutárním městem 

Přerovem, ve znění, které je přílohou důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

3955/94/10/2018 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 

předpisů. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 vydává vnitřní předpis č. ……/2018, kterým se mění vnitřní předpis č. 4/2011 Organizační 

řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu č. 

19/2011, vnitřního předpisu č. 21/2011, vnitřního předpisu č. 26/2011, vnitřního předpisu č. 

3/2012, vnitřního předpisu č. 5/2012, vnitřního předpisu č. 7/2012, vnitřního předpisu č. 

12/2012, vnitřního předpisu č. 24/2012, vnitřního předpisu č. 25/2012, vnitřního předpisu č. 

7/2013, vnitřního předpisu č. 1/2014, vnitřního předpisu č. 3/2014, vnitřního předpisu č. 

7/2014, vnitřního předpisu č. 11/2014, vnitřního předpisu č. 21/2014, vnitřního předpisu č. 

23/2014, vnitřního předpisu č. 4/2015, vnitřního předpisu č. 8/2015, vnitřního předpisu č. 

12/2015, vnitřního předpisu č. 15/2015, vnitřního předpisu č. 2/2016, vnitřního předpisu č. 

9/2016, vnitřního předpisu č. 13/2016,vnitřního předpisu č. 18/2016, vnitřního předpisu č. 

1/2017, vnitřního předpisu č. 4/2017, vnitřního předpisu č. 9/2017, vnitřního předpisu č. 

19/2017, vnitřního předpisu č. 22/2017, vnitřního předpisu č. 23/2017, vnitřního předpisu č. 

1/2018 a vnitřního předpisu č. 3/2018, a to dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
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2 schvaluje podle § 102 odstavec 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců, zařazených do Magistrátu 

města Přerova 

- 321,7, a to s účinností od 1.7.2018 do 31.12.2018 

- 322,7, a to s účinností od 1.1.2019 do 28.2.2019 

- 321,7, a to s účinností od 1.3.2019 do 30.6.2019 

- 320,7, a to s účinností od 1.7.2019 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

3956/94/10/2018 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Přerovem a Olomouckým krajem na Přerovské svatovavřinecké hody 

2018 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, se sídlem 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a statutárním městem 

Přerovem jako příjemcem, ve výši 100 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na Přerovské 

svatovavřinecké hody 2018, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  4122 210  Neinvestiční přijaté 

 transfery od krajů 

44 111,8 * + 100,0 44 211,8 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 2 620,0 * + 100,0 2 720,0 

  

*počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

a to za podmínky uzavření smlouvy dle bodu 1. návrhu na usnesení. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

3957/94/10/2018 Žádost stavebníků o rozšíření ochranného pásma v lokalitě u 

přerovské hvězdárny - odpověď 

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

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s návrhem odpovědi stavebníkům v lokalitě u přerovské 

hvězdárny. 
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Ing. arch. Horký podal protinávrh: RM ukládá Odboru stavebního úřadu a životního prostředí 

připravit návrh na rozšíření ochranného pásma vymezeného území okolí zastavěného území města 

Přerova v souladu s § 52 b, odst. 3, zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, a to zejména ve 

větrných částech města. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 5 pro (Ing. arch. Horký, Ing. Mazochová, Ing. 

Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Měřínský), 5 proti (Mgr. Puchalský, Bc. Navrátil, p. Košutek, Ing. 

Holan, p. Neuls), 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

Hlasování: 7 pro, 3 se zdrželi (Ing. Měřínský, Ing. arch. Horký, Ing. Kohout), 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

3958/94/10/2018 Zahraniční pracovní cesta - Cuijk (Nizozemí) 

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

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 

Přerova ve složení Ing. Jiří Kohout Mgr. Zdeněk Schenk a Ing. arch. Jan Horký, s řidičem, která se 

uskuteční ve dnech 18. - 20. 7. 2018 při příležitosti tradičního přechodu přes řeku Maas v partnerském 

městě Cuijk (Nizozemí). 

 

 

Ing. Kohout oznámil, že se z pracovních důvodů nemůže zúčastnit zahraniční služební cesty, primátor 

Mgr. Puchalský za něj navrhl Ing. arch. Jana Horkého, který s návrhem souhlasil. 

 

 

Hlasování o pozměněném usnesení : 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

 

 

 

 
 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

 

3959/94/11/2018 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. nepovažuje za nutné měnit Jednací řád Zastupitelstva města Přerova v článku 8, odst. 1, písm. 

a), neboť se vztahuje i na věci projednávané podle bodu „Projednání návrhů, námětů a 

připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu“, 

 

2. doporučuje Kanceláři primátora upravit software. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 
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3960/94/11/2018 Podnět náměstka primátora Pavla Košutka - Udělení výjimky 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 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 žadatele Policie České republiky, Krajské 

ředitelství Olomouckého kraje;  Územní odbor Přerov, U Výstaviště 18, 751 52 Přerov, z důvodu 

konání akce „ Den PČR“ dne 15. 06. 2018, v čase 08:00 – 18:00 

 hod. na Horním náměstí v Přerově. 

 

Provozovatel vozidla: 

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A SPŠ MV V HOLEŠOVĚ, Zlínská 991, Holešov 769 01 

RZ:3Z94679  

Tovární značka: KAROSA  

Nosnost: 17 000 Kg             

Trasa výjimky: ul. Jateční, Mostní, Na Marku, Pivovarská, Horní nám., Přerov 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 
 

náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil 

 na základě nových skutečností předložil k projednání původně předložený materiál č. 9.1, 

který v úvodu stáhl z projednání  

 

3961/94/11/2018 Podnět náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila - Souhlas                   

s projektem "Bytový dům Havlíčkova 11, Přerov“ a jeho realizací na 

území obce 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vyjadřuje souhlas s projektem "Bytový dům Havlíčkova 11, Přerov" Náboženské obce Církve 

československé husitské v Přerově, IČ: 64989143, se sídlem Havlíčkova 1821/11, Přerov, 

Přerov I-Město, předkládaným do 80. výzvy IROP „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené 

lokality II.“ Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1 a jeho realizací na území 

obce. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k podpisu Souhlasného stanoviska obce s 

realizací projektu dle bodu 1. Souhlasné stanovisko je v příloze č. 1. 

 

Ing. arch. Horký ohlásil střet zájmu v projednávané věci a dále informoval, že záměr je v rozporu se 

stávajícím územním plánem, proto bude žadatel žádat změnu územního plánu. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nehlasoval (Ing. arch Horký – ohlásil střet zájmu v projednávané věci), 1 omluven 

(Ing. Vrána) 
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Ing. Vladimír Holan 

 návrh na revitalizaci sídliště Velká Dlážka, Sokolská, popřípadě Kopaniny 

 

 

 

 

 
 

12. ZÁVĚR 

 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 94. schůzi Rady města Přerova konanou dne 14. června 

2018 v 15.45 hodin. 

 

V Přerově dne 14. 6. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                                               Ing. arch. Jan Horký 

primátor statutárního města Přerova                                                                   člen Rady města Přerova 


