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ZÁPIS 

 

 

z 97. schůze Rady města Přerova konané dne 12. července 2018 

 

 

 

PROGRAM: 

 
 

1. Zahájení 
 

primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu 
 

primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí 
 

 

3.1 Návrh na personální změnu - organizační pracovník škodní komise primátor 

4. Finanční záležitosti 
 

 

4.1 Rozpočtové opatření č. 14 Ing. Měřínský 

4.2 Dotace pro Dechový orchestr Haná Přerov, z. s. Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti 
 

 

5.1 Memorandum o vzájemné spolupráci v aktivitách v oblasti Smart 
City 

Ing. Měřínský 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky 
 

 

6.1 Vymáhání smluvní pokuty za společnostmi TESCO SW a.s. a O2 
Czech Republic a.s. – pověření k návrhu na uzavření dohody o 
narovnání, žalobní návrh 

Ing. Měřínský 

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

Ing. Měřínský 

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

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. 
Lukaštíka“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace 
kanalizačních přípojek v Přerově VII - Čekyně“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 
Smetanova 7, 7a)“ - rozhodnutí o vyloučení účastníka, výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 
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6.7 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/0708/2018, číslo smlouvy zhotovitele 1532.8100745ZBR, na 
realizaci stavby „Oprava povrchu ul. Pod Valy, Kozlovská v 
Přerově“ 

Ing. Měřínský 

6.8 Stavební úpravy kina Hvězda Ing. Měřínský 

6.9 Stavební objekty SO 121.2 Cyklostezka nová a SO 122.2 
Chodníky nové v rámci stavby "I/55 Přerov okružní křižovatka 
Dluhonská" - spolufinancování 

Ing. Měřínský 
p. Košutek 

6.10 Přebudování suchého poldru v k.ú. Újezdec u Přerova na poldr s 
mokřadem 

Ing. Měřínský 

6.11 Akce nad 500 tis. Kč 2018 Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti 
 

 

7.3.1 Úplatný převod  nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 542/3 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - částí pozemků p.č. 182 a p.č. 183 oba v k.ú. Henčlov 

p. Košutek 

7.3.3 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku  p.č. 542/2 a p.č. 552/8  oba v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.3.4 Úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 
2152/2 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova 

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
oplocení nacházejícího se na pozemku p.č. 5276/2 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.5.2 Nájem a výpůjčka nemovitých  věcí v majetku statutárního města 
Přerova – sportovního areálu Skalka v k.ú. Vinary u Přerova   

p. Košutek 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 
části zdi budovy č.p. 404, obč. vybavenost v k.ú. Předmostí. 

p. Košutek 

7.7.1 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene - služebnosti na 
nemovité věci  - pozemku p.č. 6850/5 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.12.1 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie – „Sjezd na 
pozemek par. č. 37 v k.ú. Přerov, ul. Palackého“ 

p. Košutek 

7.12.3 Odstranění zděné zídky vč. ocelového oplocení a rozšíření vjezdu 
na parkoviště u budovy bývalého hotelu Strojař  

p. Košutek 

7.12.4 Právo provést stavbu na cizím pozemku - Oprava chodníku v ul. 
Čechova 

p. Košutek 

7.12.5 Čištění státních a krajských komunikací I., II., III. třídy  p. Košutek 

7.12.6 Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0541/2018 na 
realizaci stavby "Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí - 
Autobusová zastávka - ul. Sportovní, Předmostí" 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti 
 

 

8.1 Záměr vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská a 
schválení podání žádosti o dotaci v rámci 113. výzvy OP ŽP 

Ing. Navrátil 

8.2 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do 
vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Přerovem   

Ing. Navrátil 

9. Sociální záležitosti 
 

 

9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS Ing. Navrátil 

10. Různé 
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10.1 Fotosoutěž Jeden den v Přerově primátor 

10.2 Použití znaku města Přerova primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy 
 

primátor 

 

 
 

 

 

 

 

 

Předsedající:   Mgr. Vladimír Puchalský     

 

 

 

Členové Rady města: 

 

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:  Ing. Petr Měřínský 

        

    

   

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 97. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 12. července  

2018  ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 8 radních, náměstek primátora 

Ing. Petr Měřínský byl omluven, později se dostavili Ing. Petr Vrána a Ing. Vladimír Holan. Rada 

města byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

4004/97/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 97. schůze Rady města 

Přerova konané dne 12. července 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 97. schůze Rady města Přerova konané dne 12. července 2018, 

 

2. schvaluje Mgr. Helenu Netopilovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 97. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

 

Náměstek primátora p. Košutek, jako navrhovatel, stáhl z projednání materiál č. 7.3.4 „Úplatný 

převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky 

s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do 

vlastnictví statutárního města Přerova“  a materiál č. 7.7.1 „Právo provést stavbu a zřízení věcného 

břemene - služebnosti na nemovité věci  - pozemku p.č. 6850/5 v k.ú. Přerov.“ - Hlasování: 8 pro, 1 

omluven (Ing. Měřínský), 2 nepřítomni (Ing. Vrána, Ing. Holan) 

 

 

Na jednání Rady města se dostavil Ing. Petr Vrána, bylo přítomno 9 radních. 

 

 

Hlasování o upraveném programu: 9 pro, 1 omluven (Ing. Měřínský), 1 nepřítomen (Ing. Holan) 

 

 

Hlasování o ověřovateli: 9 pro, 1 omluven (Ing. Měřínský), 1 nepřítomen (Ing. Holan) 

 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

 

4005/97/3/2018 Návrh na personální změnu - organizační pracovník škodní komise 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává s účinností od 12. 7. 2018 z funkce organizačního pracovníka Komise škodní      

Mgr. Lucii Soldanovou, 
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2. jmenuje s účinností od 13. 7. 2018 do funkce organizačního pracovníka Komise škodní   

JUDr. Irenu Dvořákovou, Ph.D. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. Měřínský), 1 nepřítomen (Ing. Holan) 

 

 

 

 

Na jednání Rady města se dostavil Ing. Vladimír Holan, bylo přítomno 10 radních. 

 

 

 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

Zpravodaj: náměstek primátora Pavel Košutek  

 

 

4006/97/4/2018 Rozpočtové opatření č. 14 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

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

 

 

4007/97/4/2018 Dotace pro Dechový orchestr Haná Přerov, z. s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem 

a subjektem Dechový orchestr Haná Přerov, z. s., IČ: 03789209, se sídlem Smetanova 291, 

751 03 Brodek u Přerova, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mezinárodním 

hudebním festivalu ve španělské Barceloně. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n. 

 (individuální dotace) 

103,9 - 80,0 23,9 

3392 110  Zájmová činnost v kultuře 225,0 + 80,0 305,0 

 

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

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

 

 

Náměstek primátora p. Košutek podal protinávrh na zvýšení poskytnutí dotace na 100.000,- Kč. 

 

Hlasování: 3 pro (p. Košutek, p. Neuls, Ing. Holan), 1 proti (Mgr. Netopilová),  6 se zdrželo         

(Mgr. Puchalský, Bc. Navrátil, Ing. Vrána, Ing. Mazochová, Ing. arch. Horký, Ing. Kohout), 1 

omluven (Ing. Měřínský) 

 

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

 

 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

Zpravodaj: náměstek primátora Pavel Košutek  

 

 

4008/97/5/2018 Memorandum o vzájemné spolupráci v aktivitách v oblasti Smart City 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci v aktivitách v oblasti Smart City mezi 

Statutárním městem Přerovem, Olomouckým krajem, Vysokou školou logistiky o.p.s. a Czech 

Smart City Cluster, z.s. 

 

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

bodu 1 návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 2 se zdrželi (Mgr. Netopilová, Ing. Mazochová), 1 omluven (Ing. Měřínský) 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

 

 

4009/97/6/2018 Vymáhání smluvní pokuty za společnostmi TESCO SW a.s. a O2 

Czech Republic a.s. – pověření k návrhu na uzavření dohody o 

narovnání, žalobní návrh 

Zpravodaj: primátor Mgr. Vladimír Puchalský  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

1 bere na vědomí závěry doplnění č. 2 znaleckého posudku č. 196-05/2016 ze dne 25.5.2018, 

zpracovaného Ing. Jiřím Kovářem, soudním znalcem v oborech elektronika a kybernetika, 

 

2 bere na vědomí závěry a doporučení vyplývajících z aktualizovaného právního stanoviska ze 

dne 29.6.2018, č. 10/01255 zpracovaného advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák s.r.o., 

se sídlem Sokolská 60, 120 00 Praha 2, IČ 24196509, na základě uzavřené smlouvy o právní 

službě ze dne 5.10.2016, č. SML/3475/2016, ve věci projektu „Zajištění přenosu dat a 

informací v územní samosprávě města Přerova“, 

 

3 pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání se zhotoviteli s cílem řešení 

sporu mimosoudní cestou, a to změnou v obsahu závazku, formou Dohody o narovnání dle 

ustanovení § 1903 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

VARIANTA  II. 

1 bere na vědomí závěry doplnění č. 2 znaleckého posudku č. 196-05/2016 ze dne 25.5.2018, 

zpracovaného Ing. Jiřím Kovářem, soudním znalcem v oborech elektronika a kybernetika, 

 

2 ukládá Kanceláři tajemníka, oddělení právnímu podat žalobu na zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 7 500 000,- Kč s příslušenstvím za společnostmi TESCO SW a.s., se sídlem tř. 

Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc a O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za 

Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, za nesplnění povinností podle smlouvy o dílo    č. 

SML/0175/2014 ze dne 17.4.2014 u příslušného soudu, za podmínky finančního krytí. 

 

 

Hlasování o varinatě I., kterou doporučil zpravodaj Mgr. Puchalský: 10 pro, 1 omluven          

(Ing. Měřínský) 
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4010/97/6/2018 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka“ – zrušení 

výběrového řízení, schválení zahájení nového výběrového řízení, 

schválení zadávacích podmínek a jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Zpravodaj: náměstek primátora Pavel Košutek  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka“, a to z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyly 

podány žádné nabídky, 

 

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

stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka“, v souladu s ust. § 31 zákona 

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

 

3. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 

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

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 

Praha 1  

452 74 924 

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

02 Přerov 

471 55 558 

3. VHS - stavby Vyškov s.r.o., 683 21 Pustiměř 026 39 092 

4. Signal stav s.r.o., U Solných mlýnů 493/40, 779 00 Olomouc 286 55 222 

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

Olomouc 

28597460 

  

 

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

hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Pavel Košutek zástupce zadavatele 

Ing. Jiří Procházka projektant Ing. Tomáš Pumprla projektant 

Miroslav Piekutowski Odbor řízení projektů a 

investic 

Ing. Zdeněk Dostál Odbor řízení projektů a 

investic 

 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  
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6. 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, 

 

7. 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: 10 pro, 1 omluven (Ing. Měřínský) 

 

4011/97/6/2018 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Alšova“ – zrušení 

výběrového řízení, schválení zahájení nového výběrového řízení, 

schválení zadávacích podmínek a jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Zpravodaj: náměstek primátora Pavel Košutek  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Rekonstrukce chodníku ul. Alšova“, a to z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyly 

podány žádné nabídky, 

 

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

stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníku ul. Alšova“, v souladu s ust. § 31 zákona 

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

 

3. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 

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

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 

Praha 1 

452 74 924 

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

02 Přerov                                

471 55 558 

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

Ostrava 

021 89 330 

4. DEMSTAV group, s.r.o., tř. 1. Máje 243, 753 01 Hranice 278 44 935 

5. Signal stav s.r.o., U Solných mlýnů 493/40, 779 00 Olomouc 286 55 222 

 

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

hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Pavel Košutek zástupce zadavatele 

Ing. Jiří Procházka projektant Ing. Tomáš Pumprla projektant 

Miroslav Piekutowski Odbor řízení projektů a 

investic 

Ing. Zdeněk Dostál Odbor řízení projektů a 

investic 
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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  

 

6. 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, 

 

7. 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: 10 pro, 1 omluven (Ing. Měřínský) 

 

 

4012/97/6/2018 Veřejná zakázka „Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka“ 

– rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 

vybraným dodavatelem 

Zpravodaj: primátor Mgr. Vladimír Puchalský  

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka“, 

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 

„Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka“, je účastník výběrového řízení společnost 

UNIGEO a.s., se sídlem Místecká 329/258, 720 00 Ostrava Hrabová, IČ: 45192260, jehož 

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

respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

společností UNIGEO a.s., se sídlem Místecká 329/258, 720 00 Ostrava Hrabová, IČ: 

45192260, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce opěrné zídky na 

nábř. R. Lukaštíka“ 

                

Cena za plnění bude činit: 2 128 640,- Kč bez DPH, tj. 2 575 654,40 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 92. Rady města Přerova č. usnesení 3817/92/6/2018 ze dne 17. 5. 2018. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka“     

v souladu se zadávacími podmínkami, 

 

2. ukládá odboru řízení projektů a investic zajistit projektovou dokumentaci (DÚR, DSP, DPS) 

ve vzhledu dle vizuálu p. Jiřího Kašpárka, 
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3. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb staticky zajistit na přechodnou dobu 

havarijní stav opěrné zídky na nábřeží R. Lukaštíka. 

 

Primátor Mgr. Puchalský podal protinávrh – 1. Zrušit veřejnou zakázku v souladu se zadávacími 

podmínkami, 2. Uložit odboru PRI zajistit projektovou dokumentaci ve vzhledu dle vizuálu                  

p. Jiřího Kašpárka,   3. Uložit odboru majetku, aby staticky zajistil na přechodnou dobu havarijní stav 

opěrné zídky na nábř.. R. Lukaštíka. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského: 10 pro, 1 omluven (Ing. Měřínský) 

 

 

4013/97/6/2018 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace kanalizačních 

přípojek v Přerově VII - Čekyně“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 

schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Zpravodaj: náměstek primátora Pavel Košutek  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace kanalizačních 

přípojek v Přerově VII - Čekyně“, 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 „Zpracování 

projektové dokumentace kanalizačních přípojek v Přerově VII - Čekyně“, je účastník 

výběrového řízení společnost Jan Andrés, se sídlem Fűgnerova 350/12, 779 00 Olomouc, IČ: 

60986859, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně 

nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

společností Jan Andrés, se sídlem Fűgnerova 350/12, 779 00 Olomouc, IČ: 60986859, jako 

dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace 

kanalizačních přípojek v Přerově VII – Čekyně.“ 

                

Cena za plnění bude činit: 697.500,- Kč bez DPH, tj. 843.975,- 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 91. Rady města Přerova č. usnesení 3782/91/7/2018 ze dne 2. 5. 2018. 

 

 

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

 

 

4014/97/6/2018 Veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 

Smetanova 7, 7a)“ - rozhodnutí o vyloučení účastníka, výběru 

dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Zpravodaj: náměstek primátora Pavel Košutek  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 



12 

 

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 

P18V00000036 na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 

Smetanova 7, 7a)“, 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“, a z doporučení a závěrů komise 

pověřené k provádění těchto úkonů, 

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 4 KERAMO D - Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 768 

21 Kvasice, IČ: 27716104, z důvodu nesplnění požadavků na způsob prokázání poskytnutí 

jistoty na zajištění povinností vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení, 

 

3. rozhodla o výběru dodavatele Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, IČ: 28603575, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka 

výběrového řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 

výsledku hodnocení nabídek, 

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 28603575, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 

schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 3 376 799,92 Kč bez DPH, sazba DPH je 21%. 

 

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření smlouvy 

řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, který se na základě 

hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí a současně splnil podmínky účasti ve výběrovém řízení. 

 

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. 3783/91/7/2018), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

 

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

 

 

4015/97/6/2018 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/0708/2018, číslo smlouvy zhotovitele 1532.8100745ZBR, na 

realizaci stavby „Oprava povrchu ul. Pod Valy, Kozlovská v Přerově“ 

Zpravodaj: náměstek primátora Pavel Košutek  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

objednatele SML/0708/2018, číslo smlouvy zhotovitele 1532.8100745ZBR, ze dne 16.5.2018, na 

realizaci stavby „Oprava povrchu ul. Pod Valy, Kozlovská v Přerově“, se zhotovitelem EUROVIA 

CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924, dle přílohy č. 3. Předmětem 

dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (méněpráce). Cena za plnění se dodatkem č. 1 snižuje 

o 55.909,08 Kč bez DPH z původní ceny 1.599.400,00 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou 

cenu 1.543.490,92 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. 3618/86/6/2018 ze dne 22. února 2018. 

 

 

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

 

 

4016/97/6/2018 Stavební úpravy kina Hvězda 

Zpravodaj: náměstek primátora Pavel Košutek  

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy stavby Stavební úpravy kina Hvězda - rekonstrukce a 

zateplení střechy. 

 

2. ukládá pověřuje odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování projektové dokumentace 

v rozsahu pro povolení stavby a v podrobnostech pro provádění stavby vč. vydání stavebního 

povolení pro rekonstrukci střechy kina Hvězda. 

 

 

Navrhovatel p. Košutek podal pozměňující návrh k bodu 2) na „ukládá“ Odboru řízení projektů a 

investic …, místo pověřuje. 

 

 

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

 

 

4017/97/6/2018 Stavební objekty SO 121.2 Cyklostezka nová a SO 122.2 Chodníky 

nové v rámci stavby "I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská" - 

spolufinancování 

Zpravodaj: náměstek primátora Pavel Košutek  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

spolufinancování stavby silnice "I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská", připravované 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, závod Olomouc. Jedná se o stavební objekty SO 121.2. Cyklostezka 

nová a SO 122.2 Chodníky nové v předpokládané výši 567.321,00 Kč bez DPH, předpokládaná 

realizace stavby 2019-2020. 

 

 

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

 

 

4018/97/6/2018 Přebudování suchého poldru v k.ú. Újezdec u Přerova na poldr            

s mokřadem 

Zpravodaj: náměstek primátora Pavel Košutek  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí informace o projektu "Přebudování suchého poldru v k.ú.Újezdec u Přerova 

na poldr s mokřadem", dle důvodové zprávy, 

 

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit žádost o dotaci z Operačního programu 

životní prostředí na projekt "Přebudování suchého poldru v k. ú. Újezdec u Přerova na poldr s 

mokřadem", dle důvodové zprávy, 

 

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

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu. 

 

 

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

 

 

4019/97/6/2018 Akce nad 500 tis. Kč 2018 

Zpravodaj: primátor Mgr. Vladimír Puchalský 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí plnění realizace schválených Akcí nad  500 tis. Kč  roku 2018 dle přiložené 

tabulky a dle důvodové zprávy k 30.6.2018 

 

2. bere na vědomí plnění schválených Projektových dokumentací (investice) roku 2018 dle 

přiložené tabulky a důvodové zprávy k 30.6.2018 

 

 

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

 

 

 

 
 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

4020/97/7/2018 Úplatný převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerov - 

pozemku p.č. 542/3 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov  - pozemku p.č. 542/3 ostatní plocha 

ostatní komunikace o výměře 93 m2  v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví Mgr. Š.H. a Ing. D.D. (každý id. 

1/2) za cenu v čase a místě obvyklou 111 600,- Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Měřínský) 
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4021/97/7/2018 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - částí pozemků p.č. 182 a p.č. 183 oba v k.ú. Henčlov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 182 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, dle geometrického plánu č. 379-4/2016 označené 

novým p.č. 28/6 z majetku pana J.G. do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu ve 

výši 11.000,- Kč – cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy 

č. 1. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku 183 

zastavená plocha a nádvoří o výměře 42 m2  dle geometrického plánu č. 379-4/2016 označené 

novým p.č. 28/5 ze spoluvlastnictví manželů JUDr. L. a J. V. do majetku statutárního města 

Přerova za kupní cenu ve výši 21.000,- Kč – cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní 

smlouvy ve znění dle přílohy č. 2. 

 

 

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

 

 

4022/97/7/2018 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemku  p.č. 542/2 a p.č. 552/8  oba v k.ú. Přerov 

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

převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 542/2  ostatní plocha 

ostatní komunikace o výměře 206 m2 a p.č. 552/8 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 65 m2 

oba v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví M.P., A.V., Š. V.a M. V., zůstavitele zastoupeného soudním 

komisařem pro úkony soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti JUDr. Jitkou Palackou za celkovou 

kupní cenu 135 500,- Kč a uzavření kupní smlouvy mezi M.P.,   A.V., Š. V., jako prodávajícími a 

statutárním městem Přerov jako kupujícím ve znění přílohy č. 1 a uzavření kupní smlouvy mezi JUDr. 

Jitkou Palackou, soudním komisařem pro úkony soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti po 

zůstaviteli M.V. jako převodcem a statutárním městem Přerov jako nabyvatelem ve znění přílohy č. 2. 

 

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

převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 542/2  ostatní plocha 

ostatní komunikace o výměře 206 m2 a p.č. 552/8 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 65 m2 

oba v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví M.P., A.V., Š.V. zastoupené insolvenční správkyní Ing. Alenou 

Fiantovou a M.V. zůstavitele zastoupeného soudním komisařem pro úkony soudu prvního stupně v 

řízení o pozůstalosti JUDr. Jitkou Palackou za celkovou kupní cenu 135 500,- Kč a uzavření kupní 

smlouvy mezi M.P., A.V. jako prodávajícími a statutárním městem Přerov jako kupujícím ve znění 

přílohy č. 1, uzavření kupní smlouvy mezi JUDr. Jitkou Palackou, soudním komisařem pro úkony 

soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti po zůstaviteli M.V. jako převodcem a statutárním městem 

Přerov jako nabyvatelem ve znění přílohy č. 2 a uzavření kupní smlouvy mezi Ing. Alenou Fiantovou, 

insolvenční správkyní zastupující dlužníka Š.V. jako prodávajícím a statutárním městem Přerov jako 

kupujícím. 

 

 

Navrhovatel p. Košutek podal pozměňující návrh – viz výše. 

 

Hlasování o pozměňujícím návrhu p. Košutka: 10 pro, 1 omluven (Ing. Měřínský) 
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7.3.4/97/7/2018 Úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v 

k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 

majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do 

vlastnictví statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 

966/33/3/2017 z jeho 33. zasedání konaného dne 20.11.2017, kterým Zastupitelstvo města 

Přerova schválilo úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře 1257 m2 a p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 

777 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 

státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města 

Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 2.600.000,- Kč, za podmínky zajištění finančních 

prostředků na úhradu kupní ceny, s tím, že součástí kupní smlouvy měl být závazek 

statutárního města Přerova uhradit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

částku 1,967 Kč denně za užívání části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov o výměře 11,40 m2 

statutárním městem Přerov bez právního důvodu v době od 1.6.2017 do okamžiku nabytí 

právních účinků zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy. 

 

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

pozemků p.č. 2152/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1257 m2 a p.č. 2152/2 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky 

s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

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

do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 3.950.000,- Kč, za 

podmínky zajištění finančních prostředků na úhradu kupní ceny a uzavření kupní smlouvy ve 

znění dle přílohy č. 1. Součástí kupní smlouvy bude závazek statutárního města Přerova 

uhradit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových náhradu za užívání části pozemku 

p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov o výměře 11,40 m2 statutárním městem Přerov bez právního důvodu 

v době od 1.6.2017 do okamžiku nabytí právních účinků zápisu vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí dle kupní smlouvy, a to za období od 1.6.2017 do 31.12.2017 ve výši 

422,- Kč a od 1.1.2018 ve výši 2,019 Kč denně. 

 

 

Materiál byl navrhovatelem p. Košutkem stažen. 

 

 

7.5.1/97/7/2018 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 

oplocení nacházejícího se na pozemku p.č. 5276/2 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část oplocení o výměře 3 m2 nacházejícího se na 

pozemku p.č. 5276/2  ost. plocha v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a společností Zahrada Přerov s.r.o., se sídlem 751 11 Radslavice, Na Návsi 

329 jako nájemcem ve znění dle přílohy. 

 

Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 

6000,- Kč/rok. Účelem nájmu bude umístění reklamní plachty. 

 



17 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Na základě diskuse předsedající Mgr. Puchalský podal návrh na odložení projednání předloženého 

materiálu do doby než společnost Zahrada Přerov s.r.o. předloží vizuální návrh umístění reklamní 

plachty - Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Měřínský) 

 

4023/97/7/2018 Nájem a výpůjčka nemovitých  věcí v majetku statutárního města 

Přerova – sportovního areálu Skalka v k.ú. Vinary u Přerova   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nájem budovy občanského vybavení bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 282 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 230 m2 a části pozemku p.č. 55/3 o výměře 9600 m2 vše v k.ú. 

Vinary u Přerova (sportovní areál Skalka Vinary) a výpůjčku pozemku p.č. st. 282 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 230 m2 v k.ú. Vinary u Přerova a uzavření nájemní smlouvy a 

smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem a vypůjčitelem) a 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vinary, se sídlem Vinařská 18/5, Přerov XI-Vinary, IČ: 

65920732 (jako nájemcem a půjčitelem) ve znění dle přílohy č. 1. Smlouva bude uzavřena na 

dobu určitou 5 let s účinností od 1.8.2018, výše nájemného bude činit 21.253,- Kč ročně, 

součástí smlouvy je ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.07.2018 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

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

 

4024/97/7/2018 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 

zdi budovy č.p. 404, obč. vybavenost v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce  -  části  zdi budovy č.p. 404, obč. vybavenost,  

příslušné k části   obce Přerov II-Předmostí o výměře 2,95 m2, která je součástí pozemku p.č. 

st. 481 v k.ú. Předmostí mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a Českou poštou, 

s.p., Region Severní Morava, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 

47114983 jako výpůjčitelem ve znění dle přílohy. 

 

Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Předmět výpůjčky bude 

využit  pro umístění poštovní odkládací schránky. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Měřínský) 
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7.7.1/97/7/2018 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene - služebnosti na 

nemovité věci  - pozemku p.č. 6850/5 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat stavbu  „Oprava mostního objektu ev.č. Př/M10-

most přes Strhanec,  ul.Skopalova a ul. Na Hrázi v Přerově“  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 této stavby  k tíži pozemku p.č. 6850/5 v  v k.ú.   

Přerov  v majetku   id. ½ I.D.7 a id. ½ D.K. a to ve prospěch statutárního města Přerova  za 

jednorázovou úhradu ve výši 200.000,- Kč včetně DPH a uzavření Smlouvy o právu provést 

stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi I.D. a D.K. jako vlastníky pozemku a 

budoucími povinnými z věcného břemene a statutárním městem Přerov jako stavebníkem a 

budoucím oprávněným z věcného břemene ve znění dle přílohy č. 1. 

 

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

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

na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Materiál byl navrhovatelem p. Košutkem stažen. 

 

 

4025/97/7/2018 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie – „Sjezd na pozemek par. č. 37 

v k.ú. Přerov, ul. Palackého“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie na stavbu „Sjezd na pozemek par. č. 37 v k.ú. Přerov, 

ul. Palackého“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-

Podmokly jako provozovatelem distribuční soustavy a statutárním městem Přerov, IČ 

00301825, Bratrská 709/34, Přerov jako žadatelem, ve znění přílohy č.1, 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně podpisu. 

 

 

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

 

 

4026/97/7/2018 Odstranění zděné zídky vč. ocelového oplocení a rozšíření vjezdu na 

parkoviště u budovy bývalého hotelu Strojař  

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 
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1. schvaluje odstranění zděné zídky včetně ocelového oplocení a rozšíření vjezdu na parkoviště u 

budovy bývalého hotelu Strojař.  

 

2. ukládá vedoucímu odboru správy majetku a komunálních služeb Ing. Miloslavu Dohnalovi, 

vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na odstranění betonové zídky včetně 

oplocení a rozšíření vjezdu na parkoviště, za předpokladu finančního krytí. 

 

 

VARIANTA  II. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje odstranění ocelového oplocení a zhotovení průchodu v betonové zídce v šíři 2 m    

ve směru k Tyršovu mostu a betonovou zídku ponechat, 

 

2. ukládá vedoucímu odboru správy majetku a komunálních služeb Ing. Miloslavu Dohnalovi, 

vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na odstranění ocelového oplocení a 

zhotovení průchodu v betonové zídce v šíři 2 m ve směru k Tyršovu mostu, za 

předpokladu finančního krytí. 

 

 

Navrhovatel p. Košutek doporučil variantu I. 

Ing. arch. Horký podal protinávrh na doplnění varianty II. – viz výše - doplněná varianta II. 

Mgr.Netopilová podala protinávrh na doplnění varianty I. – v bodě 1) RM schvaluje odstranění zděné 

zídky včetně…za méně než 500 tisíc Kč. 

 

Hlasování o protinávrh Mgr. Netopilové – doplněná varianta I: 3 pro (Mgr. Netopilová, Mgr. 

Puchalský, p. Košutek), 7 se zdrželo, 1 omluven (Ing. Měřínský) 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého – doplněná varianta II: 6 pro (Ing. arch. Horký,    

Ing. Kohout, p. Neuls, Ing. Mazochová, Ing. Vrána, Bc. Navrátil), 4 proti (Mgr. Puchalský,            

Mgr. Netopilová, p. Košutek, Ing. Holan), 1 omluven (Ing. Měřínský) 

 

 

4027/97/7/2018 Právo provést stavbu na cizím pozemku - Oprava chodníku v ul. 

Čechova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu - Oprava chodníku na ul. Čechova na 

pozemcích p.č. 1981/49 ostatní plocha o výměře 515m2, p.č. 1981/93 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 801m2 a p.č. 1981/98 ostatní plocha o výměře 71 m2, které jsou ve 

vlastnictví pana P.V., ve znění dle přílohy č.1 

 

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

o podepsání smlouvy o právu provést stavbu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Měřínský) 
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4028/97/7/2018 Čištění státních a krajských komunikací I., II., III. třídy  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje pro rok 2018 čištění státních a krajských komunikací I., II. a III. třídy na území 

města Přerova (mimo režim zimní údržby) a to 1 x ročně v rozsahu dle přiloženého seznamu 

komunikací, maximálně do výše 150 tis. Kč, včetně DPH, za předpokladu finančního krytí. 

 

2. pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb zajištěním čištění státních a krajských 

komunikací dle bodu 1. 

 

 

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

 

 

4029/97/7/2018 Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0541/2018 na 

realizaci stavby "Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí - 

Autobusová zastávka - ul. Sportovní, Předmostí" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/0541/2018 ze dne 28.3.2018 na provedení stavby „Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí – 

Autobusová zastávka – ul. Sportovní, Předmostí“, se zhotovitelem KARETA s.r.o., se sídlem 

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, dle přílohy č.1. 

 

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace méněprací) dle 

důvodové zprávy. 

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Autobusové zastávky v Přerově a 

Předmostí – Autobusová zastávka – ul. Sportovní, Předmostí“ se započtením méněprací snižuje o 21 

437,74 Kč bez DPH a cena za plnění se dodatkem č. 1 mění z původní ceny 559 001,27 Kč bez DPH 

sjednané ve smlouvě č. SML/0541/2018 na cenu 537 563,53 Kč bez DPH tj. 650 451,87 Kč vč. DPH. 

 

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

SML/0541/2018 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

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

3267/80/6/2017, ze dne 2.listopadu 2017. 

 

 

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

 

 

 

PŘESTÁVKA: 14:15 – 14:30 hodin 
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8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

4030/97/8/2018 Záměr vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská a 

schválení podání žádosti o dotaci v rámci 113. výzvy OP ŽP 

Zpravodaj: primátor Mgr. Vladimír Puchalský 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr realizace výstavby nádrže na dešťovou vodu do maximálního objemu 50 m3 

na pozemku Základní školy Přerov, Želatovská 8 za účelem zálivky zeleně a údržby 

sportovních hřišť, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 07.01.2019 

2. schvaluje podání žádosti Základní školou Přerov, Želatovská 8 o dotaci v rámci 113. výzvy 

Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního 

programu Životní prostředí 2014 – 2020“, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 07.01.2019 

3. ukládá Mgr. Přemyslu Dvorskému připravit žádost včetně všech jejich příloh a projektové 

dokumentace s využitím externích dodavatelů, a to v termínu nejpozději do 7. ledna 2019, tj. k 

termínu pro ukončení podávání žádostí v rámci 113. výzvy Ministerstva životního prostředí, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 07.01.2019 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předfinancování části uznatelných 

výdajů projektu ve výši 100.000,- Kč v rámci 113. výzvy Ministerstva životního prostředí 

„Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“ z rozpočtu statutárního města Přerova 

pro rok 2018, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 07.01.2019 

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

závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnost j. n. (rezerva) 173 063,4* - 100,0 172 963,4 

3113 610 Základní školy 29 141,4 + 100,0 29 241,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 50 204,7* + 100,0 50 304,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

6. ukládá Základní škole Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, bezodkladně po obdržení 

finančních prostředků od Ministerstva životního prostředí České republiky jako řídícího 

orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020  vrátit finanční prostředky určené 

na předfinancování části projektu uvedeného v bodě 4 tohoto usnesení, a to v plné výši na 

základní účet statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2019 

 

Hlasování: 7 pro, 1 omluven (Ing. Měřínský), 3 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. Mazochová,               

Ing. Vrána) 

 

 

4031/97/8/2018 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do 

vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 

Přerovem   

Zpravodaj: primátor Mgr. Vladimír Puchalský 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného a 

nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy Přerov, Želatovská 8 příspěvkové organizace zřízené 

statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,                        

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.07.2018 

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

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

4032/97/9/2018 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 14 (1+0), o ploše 

25,74 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2190, příslušném 
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k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4012, v k. ú. Přerov, U Strhance, č. o. 13   

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č.1), s panem M.D., za nájemné ve výši 942 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 obecnímu bytu zvláštního určení č. 13 (1+1), o ploše 

33,80 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2190, příslušném 

k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4012, v k. ú. Přerov, U Strhance, č. o. 13  

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č.2), s paní M.B., za nájemné ve výši 1.208 Kč/měsíc 

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

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.09.2018 

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

 

 

 
 

10. RŮZNÉ 

 

4033/97/10/2018 Fotosoutěž Jeden den v Přerově 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky fotosoutěže Jeden den v Přerově, 

 

2. schvaluje uzavření darovacích smluv, které jsou přílohami č. 1 – 3 důvodové zprávy, mezi 

statutárním městem Přerovem a autory tří vítězných sérií fotografií, 

 

3. pověřuje Ing. Danielu Novotnou, vedoucí Kanceláře primátora, podpisem darovacích smluv. 

 

 

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

 

 

4034/97/10/2018 Použití znaku města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku města Přerova pro propagační účely spolku 

Řeka Morava pro Olomouc z. s., která provozuje na řece Bečvě poznávací plavby. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Měřínský) 
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11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

- bez připomínek 

 

 
 

12. ZÁVĚR 

 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 97. schůzi Rady města Přerova konanou dne 12. července 

2018 ve 14.35 hodin. 

 
V Přerově dne 12. 7. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Vladimír Puchalský        Mgr. Helena Netopilová 

primátor statutárního města Přerova     členka Rady města Přerova 


