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USNESENÍ z 96. schůze Rady města Přerova konané dne 28. června 2018 

 

3964/96/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 96. schůze Rady města 

Přerova konané dne 28. června 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 96. schůze Rady města Přerova konané dne 28. června 2018, 

 

2. schvaluje Ing. Hanu Mazochovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 96. schůze Rady města 

Přerova. 

 

3965/96/3/2018 Návrh Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje navrhované změny způsobu vyúčtování dotace v 

Dotačním programu na podporu oblasti kultury pro rok 2019, 

 

 

3966/96/4/2018 Rozpočtové opatření č. 13 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy (ad 1) 

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2) 

 

3967/96/5/2018 Studie regenerace sídliště v části ulice Dvořákova 

Rada města Přerova po projednání ukládá Odbor koncepce a strategického rozvoje zpracováním 

studie regenerace veřejných prostranství části ulice Dvořákova mezi nemocnicí a Mateřskou školou 

Dvořákova 23, v obdobném rozsahu jako program regenerace panelových sídlišť, za podmínky 

finančního krytí. 

 

3968/96/6/2018 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/3301/2017, číslo smlouvy zhotovitele 148/KB/ET/17 na realizaci 

stavby „Modernizace  místa  křížení –mosty přes tratě  SŽDC v 

Přerově v ul. Dluhonská“ 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy 

objednatele SML/3301/2017, číslo smlouvy zhotovitele 148/KB/ET/17, ze dne 18.9.2017, na realizaci 

stavby „Modernizace  místa  křížení –mosty  přes  tratě  SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“, se 

zhotovitelem „Společnost Modernizace místa křížení-mosty  přes  tratě  SŽDC v Přerově v ul. 

Dluhonská.“ se  sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín.  

Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu předmětu plnění (méněpráce a vícepráce). Cena za plnění se 

dodatkem č. 2 navyšuje o 1 738 395,08 Kč bez DPH z původní ceny 74 439 968,09 Kč bez DPH 

sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 76.178 363,17 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. usn. 2821/71/6/2017, ze dne 8.6.2017. 

 

3969/96/6/2018 Veřejná zakázka „Stavební úpravy místní komunikace ul. Spojovací 

Přerov, Přerov VI-Újezdec“ - rozhodnutí o výběru dodavatele, 

schválení uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

P18V00000034 na stavební práce s názvem „Stavební úpravy místní komunikace ul. 

Spojovací Přerov, Přerov VI-Újezdec“, které vyplývají z provedení úkonů spojených s 

výběrem dodavatele postupem podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 „Zásady postupů a 

pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov“ ve znění 

Vnitřního předpisu č. 5/2018, a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto 

úkonů, 

 

2. rozhodla o výběru dodavatele SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město,      

750 02 Přerov, IČ: 47155558, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového 

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 SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, IČ: 47155558, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené 

zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 1 359 921,00 Kč bez DPH, tj. 1 645 504,00 Kč vč. 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. května 2018 (č. usn. 3818/92/6/2018), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

3970/96/6/2018 Veřejná zakázka „Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-

Vinary, Za Vrbím“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení 

výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-Vinary, Za Vrbím“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-Vinary, Za Vrbím“, 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. REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou I- 26863057 
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Město, 751 31 Lipník nad Bečvou 

2. PONVIA  CONSTRUCT s.r.o., Krapkova 1159/3, Nová 

Ulice, 779 00 Olomouc 

04381823 

3. VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 

Praha 1 

03181936 

4. SILNICE.CZ s. r. o., Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 

01 Krnov 

26792711 

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

Prostějov 

25508571 

 

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

hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Pavel Košutek zástupce zadavatele 

Ing. Tomáš Grapl zástupce místní části 

Přerov XI - Vinary  

Ing. Tomáš Přikryl zástupce místní části 

Přerov XI - Vinary 

Jan Štajnar Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

Alexandr Salaba Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

Irena Šikulová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

Bc. Andrea Študentová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

Ing. Karel Šimeček VPRID Marek Dostál VPRID 

 

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. 

 

3971/96/6/2018 Veřejná zakázka „Přebudování suchého poldru v k.ú. Újezdec u 

Přerova na poldr s mokřadem“ - schválení zadávacích podmínek a 

zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 

nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu P18V00000040 na stavební 

práce „Přebudování suchého poldru v k.ú. Újezdec u Přerova na poldr s mokřadem“, dle příloh 

č. 1 a 2, 

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu P18V00000040 na 

stavební práce „Přebudování suchého poldru v k.ú. Újezdec u Přerova na poldr s mokřadem“, 
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v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle Vnitřního 

předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. EKO Agrostav a.s., Tovačovská 300, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 47672200 

2. Jan Strnad - stavitelství s.r.o., K Moštěnici 265/8a, Přerov VI-Újezdec, 750 02 

Přerov 

27844579 

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

4. Všeobecná stavební Přerov spol. s r. o., Pod Lapačem 229/29, Přerov XII-

Žeravice, 750 02 Přerov 

46581367 

5. ZEMSTAV RÉZNER s.r.o., Náves 42/10, 750 02 Bochoř 26863804 

 

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

hodnocení nabídek ve složení:  

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Pavel Košutek zástupce zadavatele 

Ing. Cyril Mikyška odborník Ing. Hedvika Hubáčková odborník 

Miroslav Kašpárek odborník Svatava Doupalová odborník 

Ing. Petr Hermély VPRID Ing. Ondřej Svák VPRID 

Marek Hanzlík zástupce MČ Radomil Lepič zástupce MČ 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

3972/96/6/2018 Veřejná zakázka „Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Přerov 

Želatovská 8“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Přerov 

Želatovská 8“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016, 

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 1 společnost EDMA s.r.o., se sídlem Drnovice 708, 

683 04 Drnovice, IČ: 25558391, z důvodu nesplnění podmínek účasti ve výběrovém řízení – 

neprokázání kvalifikačních předpokladů, 



5 

 

 

3. rozhodla že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba 

hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Přerov Želatovská 8“, je účastník výběrového řízení 

společnost STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, jehož 

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

respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, jako 

dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ 

Přerov Želatovská 8“. 

                

Cena za plnění bude činit: 3 671 030,99 Kč bez DPH, tj. 4 441 947,50 Kč včetně 21% DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem a 

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

pověření usnesením 89. Rady města Přerova č. usnesení 3710/89/6/2018 ze dne 5. 4. 2018. 

 

3973/96/6/2018 Veřejná zakázka „Energetická opatření v budově Palackého 1381/25 v 

Přerově – výměna oken“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Energetická 

opatření v budově Palackého 1381/25 v Přerově – výměna oken“ v obsahu dle příloh č. 1 – 2. 

Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

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

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

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

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce 

„Energetická opatření v budově Palackého 1381/25 v Přerově – výměna oken“, postupem dle 

ustanovení § 53 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k 

uveřejnění způsobem podle § 214 zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky 

neomezený počet dodavatelů. 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

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

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

3. PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov  277 69 585 

4. PROFISTAV PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a, Přerov 

VI-Újezdec, 750 02 Přerov          

25395653 

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

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

2.  Ing. Ivo Tabara Zástupce zpracovatele PD Jiří Raba Odbor řízení projektů a 

investic 

3.. Marek Dostál Zástupce Výboru PRID Ing. arch. Jan Horký 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 veřejné 

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Zadávací dokumentace, Vysvětlení zadávací 

dokumentace a případných souvisejících dokumentů, a dále Rozhodnutí o vyloučení účastníka 

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

Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících 

dokumentů. 

 

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. 

 

3974/96/6/2018 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za 

Mlýnem“ -  schválení  zadávacích podmínek, schválení zahájení 

zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky P18V00000052 na stavební práce s 

názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za Mlýnem“, v obsahu dle příloh. Veřejná 

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

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

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

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

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky P18V00000052 na 

stavební práce s názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za Mlýnem“ postupem 

podle § 53 odst. 1 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k 

uveřejnění způsobem podle § 214 zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky 

neomezený počet dodavatelů, 

 

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

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

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

o námitkách a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

3975/96/6/2018 Veřejná zakázka „Renovace balkonů bytových domů“ - schválení 

zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

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

balkonů bytových domů“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Renovace balkonů bytových domů“, postupem dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 

16/2016, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I/51, 750 02 Přerov 49689053 

2. ASH PROFI, s.r.o., K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov-Újezdec 26800420 

3. PROFISTAV Přerov a.s., K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov 25395653 

4. ZJS - Realizace staveb s.r.o., Kratochvílova 41, 750 02 Přerov 28611942 

5. PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov 27769585 

 

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. Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Pavel Košutek Zástupce zadavatele 

2. Marek Rybářík  Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – 

Oddělení bytové správy 

Dagmar Navrátilová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – 

Oddělení bytové správy 

3. Emanuel Řehoř Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – 

Oddělení bytové správy 

Zuzana Holzerová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – 

Oddělení bytové správy 

 

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. 

 

 

 

3976/96/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - prostoru sloužícího podnikání v budově 

jiná stavba č.p. 1072, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostoru 

sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 1072, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) o celkové výměře 25,97 m2 a 

vyhlášení výběrového řízení na nájem tohoto prostoru za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova,  

jedenkrát v tisku Přerovský deník a na realitním webu StMPr. 

 

3977/96/7/2018 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 5307/3 v k.ú. 

Přerov                                                                                                                                                                                         

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

města Přerova - úplatném převodu  části pozemku p.č. 5307/3 o výměře cca 160 m2 v k.ú. 

Přerov. 

 

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

úplatný převod  části pozemku p.č. 5307/3 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Přerov. 

 

3978/96/7/2018 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 500/1 v k.ú. Dluhonice 

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

převod části pozemku p.č. 500/1 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 324-1/2015 označené jako 

díl „a“  o výměře 0,44 m2 v k.ú. Dluhonice z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví paní 

K.K. za kupní cenu 350,- Kč (cena v místě a čase obvyklá) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle 

přílohy č. 1. 

 

3979/96/7/2018 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

budovy 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)  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na budovu občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24, (Palackého 19), pozemek p.č. 24 

zast.pl. a nádvoří o výměře 1.567 m2  a část pozemku p.č. 25 ost.pl., sportoviště a rekreační 

plocha o výměře 377 m2 vše v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a společností DELTA Morava, s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Palackého 

1380/19, IČ 60734540, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu 

určitou, 29 dnů, od 1.7. do 29.7.2018. Výše nájemného bude činit za prostory ve výši 7.617,-

Kč (včetně DPH) a za část pozemku p.č. 25 ve výši 15,-Kč (včetně DPH). Účelem nájmu bude 

využití nemovitostí k provozování Soukromé střední školy živnostenské. Ujednáním smlouvy 

bude čerpání podpory malého rozsahu a stanovení její výše.  Náklady na spotřebované energie 

budou hrazeny samostatně. 

1a. souhlasí s přenecháním  budovy občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušné k části obce Přerov 

I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24, (Palackého 19), pozemku p.č. 24 zast.pl. a nádvoří 

o výměře 1.567 m2  a části pozemku p.č. 25 ost.pl., sportoviště a rekreační plocha o výměře 

377 m2 vše v k.ú. Přerov do podnájmu pro společnost Střední odborná škola živnostenská 

Přerov, s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Palackého 1380/196, IČ 25382098, když nájemcem 

nemovitostí je společnost DELTA Morava, s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Palackého 
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1380/19, IČ 60734540. Účelem podnájmu bude využití nemovitostí pro ukončení provozování 

Soukromé střední školy živnostenské a vyklizení prostor. 

 

Souhlas bude vydán za podmínky, že bude uzavřena nájemní smlouva na nemovitosti  uvedené v bodu 

1 návrhu na usnesení mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností DELTA 

Morava, s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Palackého 1380/19, IČ 60734540, jako nájemcem. 

 

1b. stanovuje dobu podnájmu taktéž na 29 dní, tzn. do 29.7.2018. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

3980/96/7/2018 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) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 24.7.2015, ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 17.6.2016 na nájem 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)  mezi statutárním městem 

Přerov, jako pronajímatelem a Pavlem Hrnčířem, IČ: 68319592, místem podnikání Za mlýnem 

9, Přerov I. - Město, jako nájemcem, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu do 24.7.2021. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 24.07.2018 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

3981/96/7/2018 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – silnice II/436 na 

pozemku p.č. 1245 v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nájem částí silnice II/436 o výměře celkem 10 m2  postavené na pozemku p.č. 1245 

v k.ú. Čekyně statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je  provádění stavby „Stavební 

úpravy chodníku v ul. Jabloňová Přerov VII – Čekyně“ a uzavření nájemní smlouvy mezi 

Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 (jako 

pronajímatelem a vlastníkem komunikace) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem a 

investorem stavby) ve znění dle přílohy č. 1. Nájem bude uzavřen na dobu určitou od 

protokolárního předání do protokolárního převzetí akce, maximálně na dobu jednoho roku, 

nájemné bude činit 40,- Kč/m2/rok, celkem minimálně 300,- Kč. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.08.2018 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 
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3982/96/7/2018 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku              

v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 937/4, p.č. 388, 

p.č. 695 vše v k.ú. Čekyně a p.č. 198 a p.č. 191/1 oba v k.ú. Penčičky 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat metalické sdělovací kabely a 

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

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

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění těchto kabelů k tíži pozemků p.č. 937/4, p.č. 388, 

p.č. 695 vše v k.ú. Čekyně a p.č. 198 a p.č. 191/1 oba v k.ú. Penčičky v majetku statutárního města 

Přerova a to ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 6, IČ: 

04084063. 

 

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

břemene - služebnosti je stanovena u pozemků p.č. 937/4, p.č. 388, p.č. 695 vše v k.ú. Čekyně a p.č. 

191/1 v k.ú. Penčičky ve výši 40,- Kč/bm a u p.č. 198 v k.ú. Penčičky ve výši 12,- Kč/bm. V případě 

že ke dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude zřízení věcného břemene podléhat dani z 

přidané hodnoty, bude jednorázová úhrada za zřízení služebnosti navýšena o daň z přidané hodnoty 

dle platné sazby daně. 

    

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

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

z věcného břemene na straně jedné a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 

Praha 3, Olšanská 6, IČ: 04084063, jako budoucím oprávněným ze služebnosti ve znění dle přílohy    

č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.07.2018 

 

3983/96/7/2018 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerova – 

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

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

Přerov (Kratochvílova 20) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.7.2015  uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností MIPEM Service s.r.o., se 

sídlem Přerov I-Město, Kosmákova 306/58, IČ 25817108, jako nájemcem na prostor sloužící 

podnikání v budově  jiná stavba č.p. 122, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) o celkové výměře 23,55 m2,  ve 

znění dle přílohy.  

 

Dodatek č. 1 bude řešit změnu výše nájemného. Původní výše nájemného 3.006,-Kč/měsíc (bez DPH)  

se změní na novou výši nájemného 2.206,-Kč/měsíc (bez DPH), po dobu rekonstrukce ul. 

Kratochvílova, tj. od 1.7. do 30.9.2018. Ujednáním dodatku bude čerpání podpory malého rozsahu (de 

minimis). 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

3984/96/7/2018 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“ a z dopravní značky č. B 29 
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„Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu (která jsou součástí svislého 

dopravního značení č. IZ 8a). 

Rada města Přerova po projednání vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem 

Statutárního města Přerova souhlas s povolení vydání výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích v centru města na dobu 5 let a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 

povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro provozovatele vozidla, Pivovar ZUBR a.s., IČ 47676906, 

Komenského 35, 750 02 Přerov za účelem zajištění zásobování. 

 

RZ 4M9 4666 Mercedes – Benz, 970 PKI 2                8 600 kg 

 

Trasa výjimky: Kratochvílova, Kainarova, Bratrská, nám. T. G. Masaryka, Blahoslavova, Jateční, 

Mostní, Na Marku, Pivovarská, Horní nám., Spálenec, Pod valy, Žerotínovo nám. 

 

3985/96/7/2018 Darovací smlouva uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. Zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako obdarovaným a 

Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11  Olomouc, IČ: 606 09 460 

jako dárcem, na základě které dárce daruje obdarovanému finanční prostředky ve výši 25 000 

Kč, jako peněžitý dar. 

 

2. pověřuje vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova 

Ing. Miloslava Dohnala k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1. návrhu na usnesení 

včetně podpisu. 

 

3986/96/7/2018 Provoz sportovišť (Zimní stadion, Městská sportovní hala, koupaliště 

Penčice a bazén Přerov) od 1.1.2019 - zpracování analýzy nákladů 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vypracování analýzy společností Grant Thornton 

Advisory, s.r.o., IČ: 26513960, se sídlem Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1 za nabídkovou cenu 

300.000,-Kč bez DPH za účelem posouzení výše obvyklých nákladů vztahujících se k provozování 

sportovních a relaxačních zařízení, které jsou v majetku statutárního města Přerova a společnost Teplo 

Přerov, a.s.  tato zařízení nyní spravuje a provozuje. 

 

3987/96/7/2018 Podlimitní zakázka – oprava dopadové plochy dětského hřiště 

Ententyky - Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

společností 4 soft, s. r. o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČ 28703324, jako zhotovitelem, 

na veřejnou zakázku „Oprava dopadové plochy dětského hřiště Ententyky“, cena za plnění 

bude činit 520.578,30 Kč včetně DPH, ve znění dle přílohy č. 1, 

2. pověřuje vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb pana Ing. Miloslava 

Dohnala k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1. návrhu na usnesení, včetně podpisu 

smlouvy o dílo. 

 

3988/96/7/2018 Uzavření nájemních smluv - výběrové řízení 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 32 (1+kk), o ploše 48,63 m2, v domě č. p. 2576, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5198/5,v k. ú. Přerov, Prokopa 

Holého č.o. 5 (vč. zařizovacích předmětů), s panem D.D., za nájemné ve výši 116 

Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty, na dobu určitou do 30. 08. 2019 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 57,12 m2, v domě č. p. 2538, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/17, v k. ú. Přerov, Jižní 

čtvrť II, č. o. 9 (vč. zařizovacích předmětů), s paní M.V., za nájemné ve výši 55,- Kč/m2/měsíc 

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

na dobu určitou do 30. 08. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+1), o ploše 36,54 m2, v domě č. p. 496, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/47, v k. ú. Přerov, 

Kopaniny, č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů), s paní L.B., za nájemné ve výši 180,- 

Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty, na dobu určitou do 30. 08. 2019 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (2+1), o ploše 43,58 m2, v domě č. p. 2089, 

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

30 (vč. zařizovacích předmětů), s panem T.Š., za nájemné ve výši 75,- Kč/m2/měsíc (nájem 

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

určitou do 30. 08. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

5. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 32 (1+kk), o ploše 48,63 m2, v domě č. p. 

2576, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5198/5,v k. ú. Přerov, 

Prokopa Holého č.o. 5 (vč. zařizovacích předmětů), s panem Mgr. S.M. 

 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 32 (1+kk), o ploše 48,63 m2, v domě č. p. 

2576, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5198/5,v k. ú. Přerov, 

Prokopa Holého č.o. 5 (vč. zařizovacích předmětů),s panem V.P. 

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 32 (1+kk), o ploše 48,63 m2, v domě č. p. 

2576, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5198/5,v k. ú. Přerov, 

Prokopa Holého č.o. 5 (vč. zařizovacích předmětů),s paní P.N. 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 57,12 m2, v domě č. p. 2538, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/17, v k. ú. Přerov, Jižní 

čtvrť II, č. o. 9 (vč. zařizovacích předmětů), s panem Mgr. S.M. 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 57,12 m2, v domě č. p. 2538, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/17, v k. ú. Přerov, Jižní 

čtvrť II, č. o. 9 (vč. zařizovacích předmětů), s panem P.H. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 57,12 m2, v domě č. p. 2538, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/17, v k. ú. Přerov, Jižní 

čtvrť II, č. o. 9 (vč. zařizovacích předmětů), s panem M.P. 
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11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+1), o ploše 56,99 m2, v domě č. p. 704, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 98,v k. ú. Přerov, Komenského 

č.o. 54 (vč. zařizovacích předmětů), s paní V.Č. 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+1), o ploše 56,99 m2, v domě č. p. 704, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 98,v k. ú. Přerov, Komenského 

č.o. 54 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.D. 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+1), o ploše 36,54 m2, v domě č. p. 496, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/47, v k. ú. Přerov, 

Kopaniny, č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů), s panem Mgr. S.M. 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+1), o ploše 36,54 m2, v domě č. p. 496, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/47, v k. ú. Přerov, 

Kopaniny, č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů), s paní L.P. 

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+1), o ploše 36,54 m2, v domě č. p. 496, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/47, v k. ú. Přerov, 

Kopaniny, č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů), s panem Z.Š. 

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (2+1), o ploše 43,58 m2, v domě č. p. 2089, 

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

30 (vč. zařizovacích předmětů), s paní M.V. 

 

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 104,7 m2, v domě č. p. 124, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 36, v k. ú. Přerov, Kratochvílova 

č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů), s panem Š.K. 

 

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 104,7 m2, v domě č. p. 124, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 36, v k. ú. Přerov, Kratochvílova 

č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů), s manželi A. a J.M. 

 

3989/96/8/2018 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní 

rok 2018/2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

60.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, 

jako poskytovatelem a školskou právnickou osobou Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 

71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, jako příjemcem, na provozní náklady Církevní 

mateřské školy v Přerově a jejího zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna, v 

rozsahu dle důvodové zprávy a realizované v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2018, a to pouze za splnění následujících podmínek: 

 

 Církevní mateřská škola v Přerově bude mít k 1. 9. 2018 zapsáno k  předškolnímu vzdělávání 

alespoň 20 dětí, 

 

 úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 pro celodenní dítě (mimo poslední 

ročník předškolního vzdělávání) bude v Církevní mateřské škole v Přerově činit alespoň 80% 

maximální výše úplaty za předškolní vzdělávání pro celodenní dítě (mimo poslední ročník 

předškolního vzdělávání) v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerovem pro 

příslušný školní rok. 
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Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.08.2018 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytování školního stravování 

dětem zapsaným do Církevní mateřské školy v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, 

Palackého 2833/17a, v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerovem 

za stejných podmínek jako dětem mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem dle 

důvodové zprávy na dobu určitou od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. Tyto podmínky se vztahují 

pouze na děti zapsané do jmenované školy na pracovišti situovaném v Přerově, Palackého 

2833/17a. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.08.2018 

 

3990/96/8/2018 Anglicko – česká mateřská škola Daisy – podmínky školního 

stravování 

Rada města Přerova po projednání schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do 

Anglicko – české mateřské školy Daisy, školská právnická osoba, IČ: 05709342, se sídlem Přerov VII 

- Čekyně, Pod lipami 201/25, v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem 

Přerovem za stejných podmínek jako dětem mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem 

dle důvodové zprávy na dobu určitou od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. Tyto podmínky se vztahují pouze 

na děti zapsané do jmenované školy na pracovišti situovaném v Přerově VII - Čekyně, Pod lipami 

201/25. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.08.2018 

 

3991/96/8/2018 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 

Předmostí, Hranická 14 - šetření stížnosti 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje návrh odpovědi panu Bc. M.Š. a paní M.Š. ve věci postupu ředitelky Základní 

školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.06.2018 

2. podává podnět České školní inspekci zabývat se touto věcí. 

 

 

 

 

 

 

3992/96/8/2018 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 – šetření stížnosti   

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh odpovědi paní M.Č. ve věci postupu ředitelky 

Mateřské školy Radost, Přerov, Kozlovská 44. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.06.2018 
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3993/96/8/2018 Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny v 

Přerově, Sociálních služeb města Přerova,  Kulturních a informačních 

služeb města Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol a Zařízení 

školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, zřízených statutárním městem Přerovem v 

rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci stanoveného 

objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2018 ze státního 

rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje a v případě Zařízení školního stravování 

Přerov, Kratochvílova 30 i z prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové organizaci na rok 

2018, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.07.2018 

2. schvaluje návrh na přiznání odměny řediteli Městské knihovny v  Přerově, příspěvkové 

organizace, ředitelce Sociálních služeb města Přerova, p. o., řediteli Kulturních a informačních 

služeb města Přerova, p. o., zřízené statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v 

důvodové zprávě. Odměna bude vyplacena v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků 

přidělených uvedené organizaci na rok 2018 zřizovatelem. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.07.2018 

 

3994/96/9/2018 Přijetí nepeněžitého daru pro Sociální služby města Přerova, p. o. 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru, chodítko čtyřbodové 

skládací - viz příloha č. 1, do vlastnictví Sociálních služeb města Přerova, p. o., Kabelíkova 3217/14a, 

Přerov I-Město, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. Jana Žouželková 

Termín: 31.08.2018 

 

3995/96/9/2018 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+2), o ploše 48,52 m2, v domě č. p. 1829, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 925,v k. ú. Přerov, Kojetínská, č. 

o. 28 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 01. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (2+1), o ploše 64,98 m2, v domě č. p. 1946, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 928,v k. ú. Přerov, Kojetínská, č. 

o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

2.557 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
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zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 01. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+2), o ploše 93,11 m2, v domě č. p. 1697, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 917,v k. ú. Přerov, Husova, č. o. 

13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 01. 2019 s možností prodloužení. 

Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky ukončení nájmu k dosud užívanému obecnímu 

bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 (0+1), o ploše 33,60 m2, v domě č. p. 1991, 

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

Štefánika, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s ***, trvale bytem ***, za 

nájemné ve výši 1.719 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 01. 2019 s možností 

prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+2), o ploše 46,19 m2, v domě č. p. 2148, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1153,v k. ú. Přerov, Denisova, č. 

o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 31. 01. 2019 s možností prodloužení. 

Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky ukončení nájmu k dosud užívanému obecnímu 

bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

6a) schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 2 (1+1), o ploše 

51,10 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k 

části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 01. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

Nájemní smlouva k uvedenému bytu bude uzavřena za podmínky úhrady dotace obcí ***na základě 

veřejnoprávní smlouvy dle bodu 6 b) tohoto usnesení.  

 

6 b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a obcí 

***poskytnutí dotace obcí ***ve výši 25.000 Kč za poskytnutí obecního bytu zvláštního 

určení dle bodu 6 a) tohoto usnesení občanu obce ***.  

 

6 c) pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k uzavření a podpisu veřejnoprávní 

smlouvy dle bodu 6 b) návrhu na usnesení.  

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.08.2018 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 2 v Přerově, Kojetínská 1829/28, 

s ***, bytem ***.  

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14 v Přerově, Kojetínská 1946/38, 

s ***, bytem ***.  

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 3 v Přerově, Husova 13, s ***, 

bytem ***.  
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10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 3 v Přerově, Husova 13, s ***, 

bytem ***.  

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 13 v Přerově, Gen. Štefánika 6, s 

***, bytem ***.  

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 13 v Přerově, Gen. Štefánika 6, s 

***, bytem ***.  

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 13 v Přerově, Gen. Štefánika 6, s 

***, bytem ***.  

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, Denisova 6, s ***, 

bytem ***.  

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, Denisova 6, s panem 

***, bytem ***.  

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, Denisova 6, s ***, 

bytem ***.  

 

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, Denisova 6, s ***, 

bytem ***.  

 

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, Denisova 6, s ***, 

bytem ***.  

 

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, Denisova 6, s ***, 

bytem ***.  

 

3996/96/10/2018 Nařízení statutárního města Přerova o záměru zadat zpracování 

lesních hospodářských osnov 

Rada města Přerova po projednání vydává nařízení statutárního města Přerova o záměru zadat 

zpracování lesních hospodářských osnov. 

 

3997/96/10/2018 Strategie budoucího rozvoje metropolitní sítě (MAN) v rámci rozvoje 

Projektu IOP 09 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zprávu pracovní skupiny pro tvorbu strategie rozvoje MAN v rozsahu dle 

důvodové zpráv, 

 

2. rozhodla zahájit jednání s Teplo Přerov a.s., které stanoví základní body možné spolupráce a 

případného budoucího smluvního vztahu, který umožní rozvoj datové sítě společnosti a její 

případné propojení s MAN, 

 

3. ukládá Odboru vnitřní správy centralizovat dodávku internetu pro potřeby Magistrátu, 

vybraných příspěvkových organizací a obchodních společností zřízených statutárním městem 

Přerov, 
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4. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje a Odboru správy majetku a komunálních 

služeb průběžně evidovat jednotlivé požadavky na zřízení nových přípojných bodů, a to v 

souvislosti s plánovanými investicemi statutárního města Přerov. Průběžně monitorovat 

probíhající stavební akce na území města a v rámci přípravy těchto staveb zjišťovat možnost 

případného rozšiřování MAN v přímé spolupráci s jednotlivými investory. 

 

5. ukládá řediteli Městské policie zpracovat analýzu potřeb Městské policie ve vazbě na možné 

rozšiřování městského kamerového systému. 

 

3998/96/10/2018 Elektronické vyřizování záboru veřejného prostranství 

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi města předložit na jednání Rady města Přerova 

dne 9.8.2018 zajištění možnosti kompletního vyřízení zvláštního užívání (záboru) veřejného 

prostranství elektronicky, například s využitím Portálu občana portal.prerov.eu, a to do konce roku 

2018 včetně  finančního vyjádření. 

 

3999/96/10/2018 Uzavření smlouvy o vytvoření zvukově-obrazového záznamu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření zvukově-obrazového 

záznamu mezi statutárním městem Přerovem jako objednatelem a společností Televize Přerov s.r.o., se 

sídlem Přerov, U Bečvy 2883/2, PSČ  750 02, IČ: 286 24 882 jako dodavatelem dle přílohy důvodové 

zprávy. Předmětem smlouvy je výroba zpravodajských bloků „Přerovské aktuality“ a jejich zařazení 

do programu Televize Přerov vysílaného veřejnosti prostřednictvím sítí elektronických komunikací a 

udělení licence k užití audiovizuálního díla objednatelem. 

 

4000/96/10/2018 Petice občanů ul. Seifertova ve věci změn dopravního režimu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí petici občanů ul. Seifertova. 

 

2. souhlasí s návrhem odpovědi petentům. 

 

4001/96/10/2018 Petice občanů ul. Palackého se žádostí o zjednosměrnění ul. Palackého, 

zrušení zastávky MAD a zrušení příprav výstavby cyklostezky na ul. 

Palackého. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí petici občanů ul. Palackého. 

 

2. souhlasí s návrhem odpovědi petentům. 

 

 

 

 

4002/96/10/2018 Použití znaku města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku města Přerova znaku u příležitosti výstavy 

věnované spolupráci mezi městy Přerov a Cuijk. 

 

4003/96/11/2018 Podněty a připomínky z  40. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

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

vznesenými na 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský 

Termín: 13.07.2018 

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

na 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova v souladu s ustanoveními platného jednacího 

řádu zejm. čl. 8, odst.1 písm. c). 

 
V Přerově dne 28. 6. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Vladimír Puchalský                           Ing. Hana Mazochová 

primátor statutárního města Přerova          členka Rady města Přerova 


