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ZÁPIS 

 

z 98. schůze Rady města Přerova konané dne 9. srpna 2018 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

--------------- 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Odvod + penále u "odstupného"  JUDr. Dutko 

3.2 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních prostředků  Ing. Měřínský 

3.3 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za I. 

pololetí roku 2018 

primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 15 Ing. Měřínský 

4.2 Mimořádná dotace - podpora de minimis na doplňkovou činnost 

Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Motel, ul. 

Tovačovská, Přerov“. 

p. Košutek 

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

Rozvodny v Dluhonicích - informace o průběhu plnění úkolu 

p. Košutek 

5.3 Koncepce nabíjecích stanic pro elektromobily v Přerově p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0757/2018 na realizaci 

stavby „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ 

J. A. KOMENSKÉHO A MŠ PŘEROV-PŘEDMOSTÍ, HRANICKÁ 14“ 

Ing. Měřínský 

6.2 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0929/2018 na zajištění 

dodávek konektivity k akci „Modernizace a vybudování odborných 

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

Hranická 14 - KONEKTIVITA“ 

Ing. Měřínský 

6.3 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0983/2018 na zajištění 

dodávek konektivity k akci „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 - KONEKTIVITA“ 

Ing. Měřínský 

6.4 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0927/2018 na zajištění 

dodávek konektivity k akci „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5 - KONEKTIVITA“ 

Ing. Měřínský 

6.5 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0928/2018 na zajištění 

dodávek konektivity k akci „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 - KONEKTIVITA“ 

Ing. Měřínský 

6.6 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0982/2018 na zajištění 

dodávek konektivity k akci „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13 - konektivita“ 

Ing. Měřínský 

6.7 Schválení realizace investiční akce „Přeložka veřejného osvětlení, ul. 

Svépomoc, Na hrázi“ 

Ing. Měřínský 
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6.8 Modernizace ZŠ Želatovská-bezbariérový boční vstup  Ing. Měřínský 

6.9 Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8, PŘEROV – poskytnutí 

dotace z rozpočtu Olomouckého kraje, uzavření Smlouvy o  poskytnutí 

dotace 

Ing. Měřínský 

6.10 Veřejná zakázka „Údržba komunikace Vsadsko a Kozlovská“ – schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.11 Veřejná zakázka „Údržba komunikace  Petřivalského“ – schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.12 Veřejná zakázka „Přebudování suchého poldru v k.ú. Újezdec u Přerova 

na poldr s mokřadem“ - schválení úpravy a doplnění zadávacích 

podmínek 

Ing. Měřínský 

6.13 Veřejná zakázka „Územní energetická koncepce Statutárního města 

Přerov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 

vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.14 Veřejná zakázka „Zajištění internetové konektivity pro Statutární město 

Přerov“ – schválení zahájení výběrového řízení, schválení zadávacích 

podmínek a jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.15 Veřejná zakázka „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ -  zrušení 

zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.16 Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa v roce 2019 Ing. Měřínský 

6.17 Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. etapa (ul. Teličkova 1-6) 

- uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 

dodávce elektrické energie 

Ing. Měřínský 

6.18 Vymáhání smluvní pokuty za společnostmi TESCO SW a.s. a O2 Czech 

Republic a.s. –návrh na uzavření dohody o narovnání 

Ing. Měřínský 

6.19 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 2020“ - zrušení výběrového 

řízení, schválení zahájení nového výběrového řízení, schválení 

zadávacích podmínek a jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.20 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov,  Za Mlýnem 

1“ -  rozhodnutí o námitkách, zrušení veřejné zakázky – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku  statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5198/83, p.č. 

5198/84, p.č. 6785/5, vše v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1v  k.ú. 

Přerov  

p. Košutek 
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7.1.3 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do 

majetku  statutárního města Přerova –  p.č. 807/1, p.č. 808/3, p.č. 813, 

p.č. 814/1,p.č. 814/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 814/4, p.č. 

814/5, p.č. 879/1- součástí je stavba bez čp/če, p.č. 879/2 - součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 880/1, p.č. 880/3 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 

880/5 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/6 - součástí je stavba bez 

čp/če, p.č. 880/9, p.č. 881/3 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 

882/1 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 882/2 - součástí je stavba bez 

čp/če, p.č. 883/1 – na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 883/2 - na 

pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 884/1 - součástí je stavba bez čp/če, 

p.č. 885 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 886 - součástí je stavba bez 

čp/če, p.č. 892/2, p.č. 897/1, p.č. 897/3, p.č. 897/4 - součástí je stavba bez 

čp/če, vše v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 51/1, 52/1 a 62 v  v k.ú.  

Dluhonice.   

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání v budově 

bydlení č.p. 1866, příslušném k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí  pozemku p.č. 282/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44) 

p. Košutek 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 404 v k.ú. 

Čekyně 

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 504 v k.ú. 

Penčice 

p. Košutek 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 265 v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku  statutárního města Přerova – 

nebytového prostoru v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.2.2 Převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – budovy 

občanské vybavenosti č.p. 387,  příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov (Čechova 43) 

p. Košutek 

7.3.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch 

statutárního města Přerov   k pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov a 

prominutí povinnosti osobám povinným z předkupního práva  

p. Košutek 

7.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov -  

pozemku p.č. 7166/116 a p.č. 7166/136 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.3.3 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 

7.3.4 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. st. 1 v k.ú. Vinary u Přerova a zrušení věcných 

břemen váznoucích na převáděné části pozemku p.č. st. 1 v k.ú. Vinary u 

Přerova 

p. Košutek 

7.3.5 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 184 v k.ú. Henčlov 

p. Košutek 

7.3.6 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov 

– pozemku p.č.  6868/162 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.4.1 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –   

pozemků p.č. 588/2 , p.č. 589/2 za pozemky  p.č. 593/3 a p.č. 593/4 a p.č. 

593/5 , vše v k.ú.  Újezdec u Přerova. 

p. Košutek 
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7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví  statutárního města Přerova – 

prostoru sloužícího podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 100, 

příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí pozemku p.č.  

7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) 

p. Košutek 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – nebytové 

jednotky č. 2611/103 v budově bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na  pozemku p.č.  2424/2  v k.ú. 

Přerov (Klivarova 3) 

p. Košutek 

7.5.3 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 

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

p. Košutek 

7.5.4 Nájem a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova - 

dodatek č. 2 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti  

p. Košutek 

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí k bezplatnému užívání statutárního města 

Přerov -  pozemku p.č. 7177/3   v  k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.12.1 Souhlas s demolicí  stavby bez čp/če , která je součástí pozemku p.č. 

807/2 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova 

p. Košutek 

7.12.2 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - dodatek č. 18 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova a 

uzavření darovací smlouvy 

p. Košutek 

7.12.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch 

statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6590/75 v k.ú. Přerov 

prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva. 

p. Košutek 

7.12.4 Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0791/2018 na realizaci 

stavby "Žeravice – oprava odvodňovacích žlabů pod Lapačem a 

Čekyňská Přerov, Přerov XII-Žeravice" 

p. Košutek 

7.12.5 Uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi statutárním 

městem Přerov a provozovatelem kolektivního systému ELEKTROWIN 

a.s. 

Ing. Měřínský 

8. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2019 Ing. Navrátil 

9. Školské záležitosti  

9.1 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové 

organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

Ing. Navrátil 

9.2 Žádost o poskytnutí dotace – Fantasy Přerov z.s.  Ing. Navrátil 

9.3 Žádost o poskytnutí dotace – Česká federace mažoretkového sportu, z. s.  Ing. Navrátil 

9.4 Zajištění udržitelnosti výstupů projektů Modernizace a vybudování 

odborných učeben  

Ing. Navrátil 

9.5 Harmonogram rekonstrukce školních hřišť Ing. Navrátil 

9.6 Sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního 

místa ředitele Mateřské školy Radost, Přerov, Kozlovská 44 - jmenování 

členů komise včetně předsedy, určení tajemníka konkursní komise; 

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

Mateřské školy Radost, Přerov, Kozlovská 44 

Ing. Navrátil 

9.7 Informace o výsledku kontroly Oblastního inspektorátu práce pro 

Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj u kontrolované osoby Základní 

škola Přerov, U tenisu 4 

Ing. Navrátil 

9.8 Souhlas s projektem společnosti INTABA Přerov s.r.o. vybudování 

mateřské školy na území statutárního města Přerova  

Ing. Navrátil 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Souhlas s projektem "Dům nájemního bydlení na Kojetínské ul. č. 764/7 

v Přerově " a jeho realizací na území obce 

Ing. Navrátil 

10.2 Souhlas s projektem "Výstavba bytového domu se sociálním bydlením 

Jungmannova Přerov“ a jeho realizací na území obce 

Ing. Navrátil 
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10.3 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – materiál 

na stůl 

Ing. Navrátil 

11. Různé  

11.1 Mobilní ledová plocha na náměstí TGM - pověření k uzavření smlouvy. Ing. Měřínský 

11.2 Architecture Week 2018 - návrh na uzavření smlouvy primátor 

11.3 Fotosoutěž Jeden den v Přerově primátor 

11.4 Smlouva s partnerským městem Kędzierzyn-Koźle  primátor 

11.5 Zahraniční pracovní cesta Bardejov, Ivano-Frankivsk primátor 

12. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města 

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy  primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

A. Předsedající:  náměstek primátora Ing. Petr Měřínský  

 

 

 

B. Členové Rady města: 

 

Ing. Vladimír Holan, Ing. arch. Horký, Ing. Jiří Kohout, Pavel Košutek, Ing. Hana Mazochová, Ing. 

Tomáš Navrátil, Mgr. Helena Netopilová, Rudolf Neuls, Ing. Petr Vrána. 

 

 

 

C.  Omluveni:  primátor Mgr. Vladimír Puchalský  

 

 

 

D.  Dále přítomni:  

Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí Kanceláře primátora 

   Bc. Lenka Chalupová  - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů 

    

   

 

E.  Hosté:   

  

 

 

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová 
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1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 98. schůze Rady města Přerova zahájil náměstek primátora Ing. Petr Měřínský dne 9. srpna 

2018 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 8 členů 

Rady města Přerova.  

 

Omluven:  primátor Mgr. Vladimír Puchalský  

Přijdou později:  Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová. 

Přítomno:  8 radních. 

 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

 

 

2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Program dnešního jednání jste obdrželi řádně a včas. Ptám se, jestli má někdo pozměňující nebo 

doplňující návrh k programu?  

Ing. arch. Horký: 

Z důvodu možného střetu zájmů nebudu hlasovat k předlohám:  

5.1   - Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Motel, ul. Tovačovská, Přerov“    

10.2 - Souhlas s projektem "Výstavba bytového domu se sociálním bydlením Jungmannova Přerov“     

a jeho realizací na území obce 

 

 

Hlasování o programu:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven 

(Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

Ověřovatelem usnesení a zápisu byl navržen náměstek primátora Ing. Tomáš Navrátil. Ten souhlasil. 

Hlasování o ověřovateli: 8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven 

(Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

4035/98/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 98. schůze Rady města 

Přerova konané dne 9. srpna 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 98. schůze Rady města Přerova konané dne 9. srpna 2018, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Ing. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu            

98. schůze Rady města Přerova. 
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3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

4036/98/3/2018 Odvod + penále u "odstupného"  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, JUDr. Petr Dutko, předseda Komise škodní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí doporučení škodní komise neuplatňovat náhradu 

škody vzniklou nesprávně vyměřenými odvody + penále "u odstupného" ve výši 18.894,-- Kč, vůči 

konkrétním zaměstnancům Magistrátu města Přerova, neboť je sporné, zda se škoda stala a s ohledem 

na právní složitost a spornost právních názorů není účelné a ekonomické vzhledem k výši možné 

"škody" vést soudní spor s OOSZ Přerov a VoZP za účelem vrácení přeplatku na pojistném. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4037/98/3/2018 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání dočasně volných finančních 

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.04.2018 do 30.06.2018. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4038/98/3/2018 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za I. 

pololetí roku 2018 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady, 

zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. pololetí 

2018. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

4039/98/4/2018 Rozpočtové opatření č. 15 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2) 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4040/98/4/2018 Mimořádná dotace - podpora de minimis na doplňkovou činnost 

Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace - podpory de 

minimis ve výši 900.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - 

podpory de minimis mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Kulturní a informační 

služby města Přerova, se sídlem nám. T. G. Masaryka 8, 750 00  Přerov, IČ: 45180512 na 

úhradu nákladů za spotřebované energie restauračního zařízení Městský dům; na opravy, 

údržbu a revize majetku a zařízení užívaného v restauračním zařízení Městský dům; na odpisy 

nemovitého a movitého majetku restauračního zařízení Městský dům; na úhradu části správní 

režie, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 154 834,2 * - 900,0 153 934,2 

2141 141  Vnitřní obchod 0,0 + 900,0 900,0 

 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 28 718,3 * + 900,0 29 618,3 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis dle 

bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

VARIANTA II.: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace - podpory de minimis 

ve výši 1.200.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de 

minimis mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Kulturní a informační služby města 

Přerova, se sídlem nám. T. G. Masaryka 8, 750 00  Přerov, IČ: 45180512 na úhradu nákladů 

za spotřebované energie restauračního zařízení Městský dům; na opravy, údržbu a revize 

majetku a zařízení užívaného v restauračním zařízení Městský dům; na odpisy nemovitého a 

movitého majetku restauračního zařízení Městský dům; na úhradu části správní režie, 

 

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

ukazatele: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 154 834,2 * - 1 200,0 153 634,2 

2141 141  Vnitřní obchod 0,0 + 1 200,0 1 200,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 28 718,3 * + 1 200,0 29 918,3 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

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

Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis dle 

bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

- doporučil variantu I. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová),    

1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 
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5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

4041/98/5/2018 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Motel, ul. 

Tovačovská, Přerov“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zahájení řízení o výjimce z územního opatření o stavební uzávěře, které bylo 

vydáno formou opatření obecné povahy, dne 19.01.2015, pod č.j. MMPr/006721/2015, ve 

znění změny územního opatření o stavební uzávěře, které bylo vydáno formou opatření obecné 

povahy, dne 27.11.2017, pod č.j. MMPr/155653/2017, pro stavbu “Motel, ul. Tovačovská, 

Přerov“, situovanou na pozemcích parc.č. 6136/28, 6136/7 a 6136/3 v katastrálním území 

Přerov (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

2. pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu a provedení všech úkonů v 

řízeních ve věci výjimky z územního opatření o stavební uzávěře. 

 

 

Hlasování:  6 pro, 1 nehlasuje (Ing. Holan), 1 se zdržel (Ing. arch. Horký), 2 nepřítomni (Ing. Jiří 

Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4042/98/5/2018 Mimoúrovňové křížení s železniční tratí pro pěší a cyklisty v ulici U 

Rozvodny v Dluhonicích - informace o průběhu plnění úkolu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o průběhu plnění úkolu ve věci zadat u nezávislého projektanta 

návrh řešení mimoúrovňové křížení s železniční tratí pro pěší a cyklisty v ulici U Rozvodny 

v Dluhonicích 

 

2. ukládá  nepřijala návrh usnesení uložit Odboru koncepce a strategického rozvoje zajištění 

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

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

 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

- Navrhl hlasovat samostatně o bodu 1. a 2. usnesení. 

 

 

Hlasování o bodu 1. usnesení:  7 pro, 1 se zdržel (Ing. Mazochová), 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, 

Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 
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Hlasování o bodu 2. usnesení: 

Pro:  p. Neuls, Ing. arch. Horký, Ing. Navrátil, Ing. Vrána. 

Proti:  Ing. Měřínský, p. Košutek. 

Zdrželi se: Ing. Holan, Ing. Mazochová. 

Nepřítomni:  Ing. Kohout, Mgr. Netopilová. 

Omluven: Mgr. Puchalský. 

 

 

 

 

4043/98/5/2018 Koncepce nabíjecích stanic pro elektromobily v Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

koncepce nabíjecích stanic pro elektromobily ve městě Přerově. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

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

 

4044/98/6/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0757/2018 na 

realizaci stavby „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, ZŠ J. A. KOMENSKÉHO A MŠ PŘEROV-PŘEDMOSTÍ, 

HRANICKÁ 14“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

SML/0757/2018, ze dne 17. 5. 2018, na provedení stavby „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J. A. KOMENSKÉHO A MŠ PŘEROV-PŘEDMOSTÍ, HRANICKÁ 14“ 

(dále také jen „Smlouva“), se zhotovitelem NOSTA s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 2088/13, 741 

01 Nový Jičín, IČ: 47671416, dle přílohy č. 3.  

 

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu původního předmětu plnění (realizace 

víceprací/méněprací) dle důvodové zprávy.  

 

Hodnota původního závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J. A. KOMENSKÉHO A MŠ PŘEROV-PŘEDMOSTÍ, HRANICKÁ 14“    

5 940 000,- Kč bez DPH se mění na cenu 6 330 294,20 Kč bez DPH, tj. 7 659 655,98 Kč včetně DPH. 

 

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

č. SML/0757/2018 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřeného 

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

3625/86/6/2018, ze dne 22. února 2018. 
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Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4045/98/6/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0929/2018 na 

zajištění dodávek konektivity k akci „Modernizace a vybudování 

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

Předmostí, Hranická 14 - KONEKTIVITA“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 

SML/0929/2018, ze dne 14. 6. 2018, na zajištění dodávek konektivity k akci „Modernizace a 

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

Hranická 14 - KONEKTIVITA“ (dále také jen „Smlouva“), s prodávajícím amethyst.cz, s.r.o., se 

sídlem Lámař 41/12, 711 00 Ostrava – Koblov, IČ: 25904540, dle přílohy č. 2.  

 

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

důvodové zprávy.  

 

Hodnota původního závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování odborných 

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

KONEKTIVITA“ 5 191 396,- Kč bez DPH, se zvyšuje o 73 740,- Kč bez DPH. Cena za plnění se 

Dodatkem č. 1 mění z ceny sjednané ve Smlouvě 5 191 396,- Kč bez DPH na cenu 5 265 136,- Kč bez 

DPH, tj. 6 370 814,56 Kč včetně DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 

SML/0929/2018 mezi kupujícím a prodávajícím bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

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

3627/86/6/2018, ze dne 22. února 2018. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4046/98/6/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0983/2018 na 

zajištění dodávek konektivity k akci „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 - KONEKTIVITA“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 

SML/0983/2018, ze dne 27. 6. 2018, na zajištění dodávek konektivity k akci „Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 - KONEKTIVITA“ (dále také jen 

„Smlouva“), s prodávajícím ComIT services s.r.o., se sídlem Jarošova 11, 669 02 Znojmo (pobočka 

Přerov, Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov), IČ: 27677397, dle přílohy č. 2.  
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Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu původního předmětu plnění (realizace dodatečných 

stavebních prací) dle důvodové zprávy.  

 

Hodnota původního závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 - KONEKTIVITA“ 1 610 888,-Kč bez DPH, se zvyšuje o 234 

790,- Kč bez DPH. Cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny sjednané ve Smlouvě 1 610 888,- Kč 

bez DPH na cenu 1 845 678,- Kč bez DPH, tj. 2 233 270,38 Kč včetně DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 

SML/0983/2018 mezi kupujícím a prodávajícím bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

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

3636/86/6/2018, ze dne 22. 2. 2018. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4047/98/6/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0927/2018 na 

zajištění dodávek konektivity k akci „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5 - 

KONEKTIVITA“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 

SML/0927/2018, ze dne 15. 6. 2018, na zajištění dodávek konektivity k akci „Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5 - KONEKTIVITA“ (dále také jen 

„Smlouva“), s prodávajícím MERIT GROUP a.s., se sídlem Březinova 136/7, 77900 Olomouc, IČ: 

64609995, dle přílohy č. 2.  

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu původního předmětu plnění (méněpráce) dle důvodové 

zprávy.  

 

Hodnota původního závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5 - KONEKTIVITA“ 3 716 790,12 Kč bez DPH, se snižuje 

o 52 740,20 Kč bez DPH. Cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny sjednané ve Smlouvě 3 716 

790,12 Kč bez DPH na cenu 3 664 049,92 Kč bez DPH, tj. 4 433 500,40 Kč včetně DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 

SML/0927/2018 mezi kupujícím a prodávajícím bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

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

3630/86/6/2018, ze dne 22. února 2018. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 
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4048/98/6/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0928/2018 na 

zajištění dodávek konektivity k akci „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 - 

KONEKTIVITA“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 

SML/0928/2018, ze dne 15. 6. 2018, na zajištění dodávek konektivity k akci „Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 - KONEKTIVITA“ (dále 

také jen „Smlouva“), s prodávajícím MERIT GROUP a.s., se sídlem Březinova 136/7, 77900 

Olomouc, IČ: 64609995, dle přílohy č. 2.  

 

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu původního předmětu plnění (méněpráce) dle důvodové 

zprávy.  

 

Hodnota původního závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 - KONEKTIVITA“ 3 144 084,55 Kč bez DPH, se 

snižuje o 117 463,10 Kč bez DPH. Cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny sjednané ve Smlouvě 

3 144 084,55 Kč bez DPH na cenu 3 026 621,45 Kč bez DPH, tj. 3 662 211,95 Kč včetně DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 

SML/0928/2018 mezi kupujícím a prodávajícím bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

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

3624/86/6/2018, ze dne 22. února 2018. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4049/98/6/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0982/2018 na 

zajištění dodávek konektivity k akci „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13 - konektivita“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 

SML/0982/2018, ze dne 27. 6. 2018, na zajištění dodávek konektivity k akci „Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13 - konektivita“ (dále také jen „Smlouva“), s 

prodávajícím ComIT services s.r.o., se sídlem Jarošova 11, 669 02 Znojmo (pobočka Přerov, Na Hrázi 

781/15, 750 02 Přerov), IČ: 27677397, dle přílohy č. 2.  

 

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

důvodové zprávy.  

 

Hodnota původního závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13 - konektivita“ 3 531 785,-Kč bez DPH, se zvyšuje o 72 865,- Kč bez 

DPH. Cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny sjednané ve Smlouvě 3 531 785,- Kč bez DPH na 

cenu 3 604 650,- Kč bez DPH, tj. 4 361 626,50 Kč včetně DPH. 
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Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 

SML/0982/2018 mezi kupujícím a prodávajícím bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

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

3821/92/6/2018, ze dne 17. května 2018. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4050/98/6/2018 Schválení realizace investiční akce „Přeložka veřejného osvětlení, ul. 

Svépomoc, Na hrázi“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje realizaci investiční akce na stavební práce s názvem „Přeložka veřejného osvětlení, 

ul. Svépomoc, Na Hrázi.“ v roce 2018 dle důvodové zprávy, a to za podmínky finančního 

krytí, 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci investiční akce: „Přeložky veřejného osvětlení  

na  ul. Svépomoc, Na Hrázi  “  mezi  zhotovitelem společností MSEM a.s., se  sídlem  Collo-

louky 126, Místek, IČ 64610080, DIČ CZ64610080, 738 01 Frýdek-Místek, a Statutárním 

městem Přerovem, IČ 00301825, Bratrská 709/34, jako stavebníkem, ve znění  dle  přílohy za 

podmínky finančního krytí, 

 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a investorem za nabídkovou cenu 1 981 

241,39 Kč bez DPH, tj. 2 397 302,08 Kč vč. DPH, 

 

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

 

 

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

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 153 134,2 * - 2 800,0 150 334,2 

3631 021 Akce nad 500 tis. Kč (ORG. 

500361   - Přeložka veřejného 

osvětlení, ul. Svépomoc, Na hrázi) 

0,0 + 2 800,0 2 800,0 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 
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4051/98/6/2018 Modernizace ZŠ Želatovská-bezbariérový boční vstup  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. 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 – Smíchov, IČ 

60838744,  jako zhotovitelem, v souladu s předloženou cenovou nabídkou, kdy předmětem 

díla je realizace bočního bezbariérového vstupu z objektu školy k hokejbalovému hřišti, za 

nabídkovou cenu 1 600 484,11 Kč bez DPH, tj. 1 936 585,77 Kč s DPH. 

 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, k jeho uzavření a jeho 

podpisu. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4052/98/6/2018 Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8, PŘEROV – poskytnutí 

dotace z rozpočtu Olomouckého kraje, uzavření Smlouvy o  poskytnutí 

dotace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí dotace ve výši 1.800.000,- Kč, s účelem použití na částečnou úhradu výdajů 

na podporu projektu „Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8, PŘEROV“. 

 

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

Mgr. Františkem Jurou, náměstkem hejtmana na základě usnesení Zastupitelstva 

Olomouckého kraje č. UZ/11/65/2018 ze dne 25.6.2018,  IČ 60609460 a Statutárním městem 

Přerovem, zastoupeným Ing. Petrem Měřínským, náměstkem primátora na základě usnesení  

Rady města Přerova č. 3675/87/6/2018, IČ 00301825. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4053/98/6/2018 Veřejná zakázka „Údržba komunikace Vsadsko a Kozlovská“ – 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

komunikace Vsadsko a Kozlovská“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Údržba komunikace Vsadsko a Kozlovská“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o 

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

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. EUROVIA CS a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín 45274924 

2. STRABAG a.s., Oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc 60838744 

3. SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 180 00 Praha 8 26271303 

 

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

hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Pavel Košutek zástupce zadavatele 

Irena Šikulová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

Alexandr Salaba Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

Davis Holas Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

Jan Štajnar Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Kristýna Čechová Odbor řízení projektů a 

investic 

Mgr. Veronika Sovová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 
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4054/98/6/2018 Veřejná zakázka „Údržba komunikace Petřivalského“ – schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

komunikace  Petřivalského“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Údržba komunikace  Petřivalského“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

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

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. EUROVIA CS a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín 45274924 

2. STRABAG a.s., Oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc 60838744 

3. SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 180 00 Praha 8 26271303 

 

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

hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Pavel Košutek zástupce zadavatele 

Irena Šikulová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

Alexandr Salaba Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

David Holas Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

Jan Štajnar Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Kristýna Čechová Odbor řízení projektů a 

investic 

Mgr. Veronika Sovová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 
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4055/98/6/2018 Veřejná zakázka „Přebudování suchého poldru v k.ú. Újezdec u 

Přerova na poldr s mokřadem“ - schválení úpravy a doplnění 

zadávacích podmínek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravu a doplnění zadávacích podmínek k veřejné 

zakázce malého rozsahu P18V00000040 na stavební práce „Přebudování suchého poldru v k. ú. 

Újezdec u Přerova na poldr s mokřadem“, dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 - 

2020, Verze 7.0, znění účinné od 24. 8. 2017, která byla provedena na základě rozhodnutí o přípravě 

žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4056/98/6/2018 Veřejná zakázka „Územní energetická koncepce Statutárního města 

Přerov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Územní energetická 

koncepce Statutárního města Přerov“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb.,    

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

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Územní 

energetická koncepce Statutárního města Přerov“, je účastník výběrového řízení společnost   

E-resources, s.r.o., Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 10 IČ: 26116162, 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 E-resources, s.r.o., Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 10 IČ: 26116162, jako 

dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Územní energetická koncepce Statutárního 

města Přerov“. 

                

Cena za plnění bude činit: 347.000,- Kč bez DPH, tj. 419.870,- 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 94. Rady města Přerova konané dne 14. června 2018, č. usnesení 3929/94/6/2018. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 
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4057/98/6/2018 Veřejná zakázka „Zajištění internetové konektivity pro Statutární 

město Přerov“ – schválení zahájení výběrového řízení, schválení 

zadávacích podmínek a jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby               

s názvem „Zajištění internetové konektivity pro Statutární město Přerov“, v souladu s ust. § 31 

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

 

2. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem 

„Zajištění internetové konektivity pro Statutární město Přerov“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. Nej.cz s.r.o., Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2 03213595 

2. KeyNet.cz s.r.o., Dornych 486/47b, Trnitá, 617 00 Brno 07082401 

3. O2 Czech Republic a.s., Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022    60193336 

4. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 64949681 

5. Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 

Praha 5 

25788001 

6. ČD-Telematika a.s., Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000 61459445 

 

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 Ing. Tomáš Navrátil  zástupce zadavatele 

Ing. Jitka Kučerová Odbor vnitřní správy, 

odd. informačních a 

komunikačních služeb 

Mgr. Petr Karola Odbor vnitřní správy 

Ing. Ján Gocník Odbor vnitřní správy, 

odd. informačních a 

komunikačních služeb 

Ing. Lukáš Pálka Odbor vnitřní správy, 

odd. informačních a 

komunikačních služeb 

 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4058/98/6/2018 Veřejná zakázka „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ -  zrušení 

zadávacího řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ruší zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce    

s názvem „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“, zadávané v souladu s ustanovením § 2 zákona             

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

řízení, § 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, v 

souladu s § 127 odst. 2 písm. e) zákona, neboť zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná 

zakázka zcela nebo částečně hrazena. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4059/98/6/2018 Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa v roce 2019 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

panelového sídliště Předmostí – 13. etapa (ul. Teličkova 1 – 6) v roce 2019. 

 

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

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci dotace ze Státního fondu 

rozvoje bydlení v roce 2019. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit realizaci Projektu Regenerace 

panelového sídliště Předmostí, 13. etapa (ul. Teličkova 1 – 6), v roce 2019 dle důvodové 

zprávy. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 
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4060/98/6/2018 Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. etapa (ul. Teličkova 1-

6) - uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o realizaci přeložky sítě distribučního zařízení                             

č. Z_S24_12_8120060656 související se stavbou "Regenerace panelového sídliště Předmostí - 

13. etapa" mezi  ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02 Děčín, IČ 24729035 jako  provozovatelem distribuční soustavy a Statutárním 

městem Přerov, IČ 00301825, se  sídlem Bratrská 34, Přerov, PSČ 750 11 jako žadatelem. 

 

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

návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4061/98/6/2018 Vymáhání smluvní pokuty za společnostmi TESCO SW a.s. a O2 

Czech Republic a.s. –návrh na uzavření dohody o narovnání 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Dohodu o narovnání mezi statutárním 

městem Přerovem a 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. 

 

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

Měřínského podpisem Dohody dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4062/98/6/2018 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 2020“ - zrušení 

výběrového řízení, schválení zahájení nového výběrového řízení, 

schválení zadávacích podmínek a jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby P18V00000053 s názvem 

„Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 

2020“, z důvodu obdržení nabídky jediného dodavatele, jehož nabídková cena přesáhla limit 

stanovený pro veřejné zakázky malého rozsahu zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 1 „Smlouvy          

o společnosti pro centralizované zadání veřejné zakázky malého rozsahu“, č. SML/1004/2018, 

dle přílohy č. 4, 

 

3. schvaluje zahájení a provedení nového výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na služby P18V00000059 s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora“, 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, 

za předpokladu schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o společnosti pro centralizované zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu v Zastupitelstvu města Přerova, 

 

4. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby P18V00000059      

s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora“, 

dle příloh č. 5 a 6, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. O2 Czech Republic a.s., Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022 60193336 

2. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 64949681 

3. Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 

Praha 5 

25788001 

 

6. ustanovuje dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018, komisi 

pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Pavel Košutek Zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele 

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

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

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

7. 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, 

 

8. 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. 
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Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4063/98/6/2018 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za 

Mlýnem 1“ -  rozhodnutí o námitkách, zrušení veřejné zakázky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí námitku proti zadávací dokumentaci a zadávacím podmínkám stěžovatele 

VYSSPA Sports Technology s.r.o., se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 

Plzeň, IČ 27967638, ze dne 26.7.2018, proti zadávací dokumentaci a zadávacím podmínkám, 

dle přílohy č. 1, 

 

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

zakázek (dále jen „zákon“), o vyhovění námitky stěžovatele VYSSPA Sports Technology 

s.r.o., se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ 27967638, ze dne 

26.7.2018, proti zadávací dokumentaci a zadávacím podmínkám, 

 

3. ruší zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 

školního hřiště ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“, zadávané v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

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

řízení, § 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, v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona, neboť v průběhu zadávacího řízení se 

vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v 

zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 
 

 

 

Přestávka 10.12 – 10.25 hodin. 

 

 

 

 

 

Na jednání Rady města Přerova se dostavil v 10.26 hodin Ing. Jiří Kohout – je přítomno 9 

radních. 
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7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

4064/98/7/2018 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

z majetku  statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5198/83, p.č. 

5198/84, p.č. 6785/5, vše v k.ú. Přerov  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků  p.č. 5198/83 zast. plocha nádvoří     

o výměře 5 m2, p.č. 5198/84 zast. plocha a nádvoří o výměře 12 m2, p.č. 6785/5 zast. plocha a nádvoří 

o výměře 12 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování:  9 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4065/98/7/2018 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

z majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1v  

k.ú. Přerov  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha             

o výměře cca 30 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování:  9 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4066/98/7/2018 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku  statutárního města Přerova –  p.č. 807/1, p.č. 808/3, p.č. 

813, p.č. 814/1,p.č. 814/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 

814/4, p.č. 814/5, p.č. 879/1- součástí je stavba bez čp/če, p.č. 879/2 - 

součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/1, p.č. 880/3 - součástí je stavba 

bez čp/če, p.č. 880/5 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/6 - součástí 

je stavba bez čp/če, p.č. 880/9, p.č. 881/3 - na pozemku stojí stavba bez 

čp/če, p.č. 882/1 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 882/2 - součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 883/1 – na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 

883/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 884/1 - součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 885 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 886 - 

součástí je stavba bez čp/če, p.č. 892/2, p.č. 897/1, p.č. 897/3, p.č. 897/4 - 

součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Přerov  
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemků p.č. 807/1 ost. plocha o výměře 1250 m2, p.č. 808/3 ost. plocha o výměře 2 m2, p.č. 813 zast. 

plocha a nádvoří o výměře 217 m2, p.č. 814/1 ost. plocha o výměře 2194 m2, p.č. 814/2 zast. plocha a 

nádvoří o výměře 894 m2 a stavby bez čp/če na pozemku p.č. 814/2 zast. plocha a nádvoří, p.č. 814/4 

zast. plocha a nádvoří o výměře 189 m2, p.č. 814/5 ost. plocha o výměře 1401 m2, p.č. 879/1 zast. 

plocha a nádvoří o výměře 291 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 879/2 zast. plocha a nádvoří  

o výměře 52 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/1 ost. plocha o výměře 3701 m2, p.č. 

880/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 83 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/5 zast. plocha 

a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/6 zast. plocha  a nádvoří o 

výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/9 ost. plocha o výměře 2761 m2, p.č. 881/3 

zast. plocha a nádvoří o výměře 33 m2  a stavby bez čp/če na pozemku p.č.881/3 zast. plocha a 

nádvoří,  p.č. 882/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 1147 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 

882/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 1392 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 883/1 zast. 

plocha a nádvoří o výměře 3460 m2 a stavby  bez čp/če na pozemku p.č. 883/1 zast. plocha a nádvoří, 

p.č. 883/2 zast plocha  a nádvoří o výměře 274 m2 a stavby bez čp/če na pozemku p.č. 883/2 zast. 

plocha a nádvoří,  p.č. 884/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 139 m2, jehož součástí je stavba bez 

čp/če, p.č. 885 zast. plocha a nádvoří o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 886 

zast. plocha a nádvoří o výměře 276 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 892/2 zast. plocha a 

nádvoří o výměre 399 m2, p.č. 897/1 ost. plocha o výměře 584 m2, p.č. 897/3 zast. plocha a nádvoří o 

výměře 59 m2, p.č. 897/4 zast. plocha a nádvoří  o výměře 466 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

vše v k.ú. Přerov, z majetku JUTA a.s., se sídlem Dukelská 417, 54 401 Dvůr Králové , IČ 45534187. 

 

 

Hlasování:  9 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Helena Netopilová), 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4067/98/7/2018 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v 

majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 51/1, 52/1 a 62 v  

v k.ú. Dluhonice 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku 

nemovité věci v majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 51/1 zahrada o výměře 384 m2, 

p.č. 52/1 zahrada o výměře 220 m2 a p.č. 62 zahrada o výměře 495 m2 vše v k.ú. Dluhonice. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Helena Netopilová, Ing. Vrána), 1 omluven (Mgr. Vladimír 

Puchalský). 

 

 

 

 

Na jednání Rady města Přerova se dostavila v 10.35 hodin Mgr. Helena Netopilová – je 

přítomno 10 radních. 
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4068/98/7/2018 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání v budově 

bydlení č.p. 1866, příslušném k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí  pozemku p.č. 282/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  ruší své usnesení č. 3747/90/7/2018 ze dne 19.4.2018. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov - změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě 

ze dne 4.5.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.7.2016,   uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov, jako pronajímatelem a panem Mehmetem Memetim, místem podnikání Přerov I-

Město, Jiráskova 759/5, IČ 27799620, jako nájemcem na prostor sloužící podnikání v budově  

bydlení č.p. 1866, příslušném k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 

282/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44) o výměře 67,18 m2, a to z původní doby nájmu - na 

dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce na dobu určitou, 3 roky. 
 

 

Hlasování:  9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4069/98/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 404 v k.ú. 

Čekyně 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 404 ovocný sad  o výměře cca  1100 m2 v k.ú. Čekyně. 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4070/98/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 504 v k.ú. 

Penčice 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 504 ostatní plocha o výměře  

cca  35 m2 v k.ú. Penčice. 
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Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4071/98/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 265 v k.ú. Předmostí 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku 

p.č. 265 zahrada o výměře 298 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4072/98/7/2018 Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku  statutárního města 

Přerova – nebytového prostoru v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - nebytového prostoru č. 91/103 v 

bytovém domě č.p.90, 91, 92,  příslušném   k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 596/4 v 

k.ú. Přerov (Bratrská 21, 23, 25) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 

bytového domu č.p. 90, 91, 92,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/8, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 392 m2 v k.ú. Přerov ve výši 5806/113705 a příslušného 

spoluvlastnického podílu ve výši 1181/16948 na společných částech bytového domu č.p. 90, 91,952 a 

podílu 1181/16948 na pozemku p.č. 596/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 597 m2 v k.ú. Přerov, do 

vlastnictví  Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 90, 91, 92, Bratrská 21, 23, 25 v Přerově, se 

sídlem Bratrská 90/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25888471, za  cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  ve výši 93.800,- Kč. 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4073/98/7/2018 Převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – 

budovy občanské vybavenosti č.p. 387,  příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov (Čechova 43) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. ruší své usnesení č. 2724/69/7/2017 ze dne 11.5.2017, kterým schválila vyhlášení výběrového 

řízení na úplatný převod budovy občanské vybavenosti č.p. 387, příslušné k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 2152/2, v k.ú. Přerov (Čechova 43) za podmínek uvedených v 

důvodové zprávě. 

 

2. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb vrátit účastníkovi výběrového řízení - 

společnosti ZAALEX s.r.o., se sídlem Otice, K Rybníčkům 9, IČ 47666978 účastnický 

poplatek ve výši 2.420,-Kč. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit: 

 a) úplatný převod nemovité věci - stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je postavena na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Byty Čechova s.r.o., 

IČ 01991001, se sídlem Dolní schody 1912/8, Předměstí, 746 01 Opava, za kupní cenu ve výši 

9.800.000,- Kč, s tím, že pokud bude převod podléhat ke dni uzavření kupní smlouvy dani z 

přidané hodnoty, bude ke kupní ceně připočtena daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

Na úplatný převod stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je postavena na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, bude nejprve 

uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi statutárním městem Přerov jako budoucím 

prodávajícím a společností Byty Čechova s.r.o. jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy 

č. 1.  

 

 b) zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova jako 

oprávněného ze služebnosti k tíži stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je postavena na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. 

Přerov, spočívající v právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat ve stavbě 

občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43) metropolitní síť včetně přípojného bodu 

metropolitní sítě a v povinnosti ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti a 

jím pověřeným třetím osobám přístup do stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43) 

za účelem zajišťování provozu, údržby a inventury přípojného bodu metropolitní sítě a 

případné rekonstrukce a odstranění metropolitní sítě.  

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

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako budoucím 

oprávněným ze služebnosti a společností Byty Čechova s.r.o., IČ 01991001, se sídlem Dolní 

schody 1912/8, Předměstí, 746 01 Opava, jako budoucím povinným ze služebnosti, ve znění 

dle přílohy č. 1. Služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu určitou do 16.10.2020.  

 

 Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena do 60 dnů ode dne 

doručení výzvy budoucího kupujícího (budoucího povinného ze služebnosti) k uzavření kupní 

smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti budoucímu prodávajícímu (budoucímu oprávněnému 

ze služebnosti), kterou bude budoucí kupující (budoucí povinný ze služebnosti) povinen zaslat 

budoucímu prodávajícímu (budoucímu oprávněnému ze služebnosti) po splnění následujících 

podmínek, nejpozději však do 31.12.2019: 

  

- Zastupitelstvo města Přerova schválí úplatný převod nemovitých věcí - pozemku p.č. 2152/2 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2 a části pozemku p.č. 2152/1 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře cca 606 m2 v k.ú. Přerov, která je vyznačena ve snímku mapy jako příloze č. 2 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní, z vlastnictví statutárního města Přerova jako budoucího vlastníka 

výše uvedených pozemků do vlastnictví budoucího kupujícího za kupní cenu ve výši 1.942,- Kč/m2, s 

tím, že pokud bude převod podléhat ke dni uzavření kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, bude ke 

kupní ceně připočtena daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně, a současně 

 

- nabytí účinnosti změny Územního plánu města Přerova, která budoucímu kupujícímu umožní 

realizovat projekt uvedený v preambuli smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti a která bude spočívat v lokální změně územního plánu na pozemcích p.č. 
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2152/2 a p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov, za účelem změny využití (přestavby) na bytový – polyfunkční dům 

s bytovými jednotkami a komerčními prostory a výstavby parkoviště pro osobní automobily pro 

potřeby budoucího bytového – polyfunkčního domu. 

 

4.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů rozhodnout 

 1. v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) o pořízení změny Územního plánu města 

Přerova na základě požadavku žadatele změny části plochy polyfunkční komplexy 

vybavenosti na plochu bydlení bytového, 

2. v souladu s ust. § 54 odst. 4) o podmínění pořízení předmětné změny Územního plánu 

města Přerova úhradou nákladů na zpracování změny a vyhotovení úplného znění územního 

plánu po jeho změně. 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4074/98/7/2018 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerov   k pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. 

Přerov a prominutí povinnosti osobám povinným z předkupního práva  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

1144/40/3/2018 ze dne 25.6.2018 

 

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

Přerova – úplatném převodu nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  pozemku 

p.č. 4951/30 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 932 m2 v k.ú. Přerov 

 

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

úplatný převod a schválit bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova  pozemku p.č. 4951/30 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 932 m2 v k.ú. 

Přerov 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem statutárního města Přerov jako 

osoby oprávněné z předkupního práva k pozemku p.č. 4951/30 ostatní plocha ostatní 

komunikace o výměře 932 m2 v k.ú. Přerov,  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, jako osobě povinné z předkupního práva k 

pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov prominutí povinností, které jsou  obsahem  předkupního 

práva  dle ust.  § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním  řádu, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 
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4075/98/7/2018 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov -  pozemku p.č. 7166/116 a p.č. 7166/136 v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - spoluvlastnického podílu o velikosti 

id. 1/4 pozemku p.č. 7166/116 orná půda o výměře 755 m2 a  id 1/4 pozemku p.č. 7166/136 orná půda 

o výměře 596 m2 oba v k.ú. Přerov z vlastnictví M.P. za dohodnutou kupní cenu 66 667,- Kč, za 

předpokladu rozpočtového krytí, ve znění přílohy. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 se zdrželi (Ing. Kohout, Ing. Holan), 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4076/98/7/2018 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 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 
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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. 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4077/98/7/2018 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

- části pozemku p.č. st. 1 v k.ú. Vinary u Přerova a zrušení věcných 

břemen váznoucích na převáděné části pozemku p.č. st. 1 v k.ú. Vinary 

u Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. st. 1 zastavěná plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 381-5/2012 

označené jako p.č. 443 o výměře 24 m2 v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví paní L.A. za kupní cenu 

10.800,- Kč - cena v místě a čase obvyklá a zrušení věcného břemene bytu a věcného břemene užívání 

zřízeného k tíži pozemku p.č. 443 v k.ú. Vinary u Přerova pro pana J.A.  a uzavření kupní smlouvy a 

smlouvy o zrušení věcného břemene mezi paní L.A. (jako prodávajícím), statutárním městem Přerov 

(jako kupujícím) a panem J.A. (jako oprávněným z věcných břemen) ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4078/98/7/2018 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

- části pozemku p.č. 184 v k.ú. Henčlov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 184 zastavěná plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 379-4/2016 

označené novým p.č. 28/4 o výměře 14 m2 v k.ú. Henčlov z vlastnictví pana PhDr. Doc. Z.V.            

do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 7.000,- Kč – cena v místě a čase obvyklá 

a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 
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4079/98/7/2018 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerov – pozemku p.č.  6868/162 vše v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 6868/162 

ost. pl., dráha o výměře 1.076 m2 v k.ú. Přerov, na němž stojí stavba parkovacího domu pro 

kola ve vlastnictví společnosti Přerovská rozvojová s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, 

Blahoslavova 79/3, IČ 27831337 z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, 

Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu 

ve výši 968.000,-Kč včetně DPH a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

 

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

břemene zřídit a provozovat vedení dopravně technické infrastruktury a s tím spojeného 

omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 

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

oprav, úprav, rekonstrukce, správy, modernizace a zlepšení výkonnosti vedení dopravně 

technické infrastruktury - elektrického kabelového vedení NN, VN, sdělovacího a 

zabezpečovacího kabelového vedení a telekomunikačního kabelového vedení a zařízení 

(HDPE s OK, DK, TK, MK)  k tíži pozemku p.č. 6868/162 ost. plocha, dráha  v k.ú. Přerov v 

rozsahu označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_b,  a to ve prospěch státní 

organizace Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1-Nové Město, Dlážděná 

1003/7, IČ 70994234 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, ve znění dle přílohy č. 2. 

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně.    

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

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

povinným z věcného břemene - služebnosti a státní organizací Správa železniční dopravní cesty, se 

sídlem Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, jako budoucím oprávněným z věcného 

břemene, ve znění dle přílohy č. 2. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena do 9 měsíců ode dne nabytí právních 

účinků vkladu práva ze smlouvy, na jejímž základě dojde k převodu vlastnických práv k dotčenému 

pozemku na budoucího povinného z věcného břemene, přičemž budoucí povinný z věcného břemene 

do 3 měsíců ode dne nabytí právních účinků vkladu práva z kupní smlouvy písemně vyzve budoucího 

oprávněného z věcného břemene k uzavření smlouvy o zřízení věcného břememe a budoucí oprávněný 

z věcného břemene připraví a uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene nejpozději do 6 měsíců ode 

dne doručení písemné výzvy budoucím povinným z věcného břemene. Oprávněný z věcného břemene 

- služebnosti uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad 

návrhu  práva ze smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru nemovitostí. V případě 

porušení povinnosti budoucího  povinného z věcného břemene vyzvat budoucího oprávněného z 

věcného břemene k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene je budoucí oprávněný z věcného 

břemene oprávněn požadovat po budoucím povinném z věcného břemene smluvní pokutu ve výši 

5.000,-Kč. 

 

Smlouva bude uzavřena za předpokladu, že dojde k uzavření kupní smlouvy dle návrhu na usnesení 

uvedeného v bodu 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 
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Termín: 31.10.2018 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4080/98/7/2018 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –   

pozemků p.č. 588/2 , p.č. 589/2 za pozemky  p.č. 593/3 a p.č. 593/4 a p.č. 

593/5 , vše v k.ú. Újezdec u Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

podílu id. 2/3 na pozemcích p.č. 588/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 61 m2 a 

p.č. 589/2 (zahrada) o výměře 8 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví statutárního města 

Přerova za pozemky p.č. 593/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 59 m2 a p.č. 593/4 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 11 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví I.Z., 

směnu podílu id. 1/3 na pozemcích p.č. 588/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře      

61 m2 a p.č. 589/2 (zahrada) o výměře 8 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví statutárního 

města Přerova za pozemek p.č. 593/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 36 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova ve vlastnictví J.Z.  a  J.Z., a uzavření vícestranné směnné smlouvy dle přílohy 

č. 1. Směny pozemků budou realizovány bez doplatku rozdílu cen směňovaných nemovitostí. 
 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4081/98/7/2018 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

prostoru sloužícího podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 100, 

příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí pozemku 

p.č.  7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

22.2.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.8.2017, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatelem a paní Lucií Cagašovou, místem podnikání  Přerov I-Město, Pod 

hvězdárnou 5, IČ 05785375, jako nájemcem na prostor sloužící podnikání v budově občanské 

vybavenosti č.p. 100, příslušné k části obce Přerov  XII-Žeravice, která je součástí pozemku 

p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) o výměře 29 m2,  ke dni 31.8.2018, ve znění dle přílohy. 
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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 (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4082/98/7/2018 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 

nebytové jednotky č. 2611/103 v budově bytový dům č.p. 2610, 2611, 

2612, příslušné k části obce Přerov I-Město, na  pozemku p.č.  2424/2  

v k.ú. Přerov (Klivarova 3) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

26.2.2015 na nebytovou jednotku č. 2611/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 

2610, 2611, 2612, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov 

(Klivarova 3) o celkové výměře 36,10 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a Janou Kuciánovou, místem podnikání Přerov I-Město, Vaňkova 2627/10, IČ 

03764567, jako nájemcem, ke dni 31.8.2018, ve znění dle přílohy. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytové jednotky č. 2611/103 jiný 

nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov (Klivarova 3) o celkové výměře 36,10 m2. 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4083/98/7/2018 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 

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

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 1 proti (Ing. arch. Horký), 1 se zdržel (Mgr. Netopilová), 1 omluven (Mgr. 

Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4084/98/7/2018 Nájem a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova - 

dodatek č. 2 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti uzavřené dne 22.6.2017 mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, 

Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 (jako pronajímatelem a budoucím povinným) a statutárním 

městem Přerov (jako nájemcem a budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 1. 

Dodatkem se rozšiřuje předmět nájmu a rozsah zatížených pozemků o pozemek p.č. 708 v k.ú. 

Penčičky. V ostatním se ujednání smlouvy nemění 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.09.2018 

 

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 (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4085/98/7/2018 Výpůjčka nemovitých věcí k bezplatnému užívání statutárního města 

Přerov -  pozemku p.č. 7177/3   v  k.ú. Přerov 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci v majetku ČR-Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2 jejímž předmětem je 

pozemek p.č. 7177/3 ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, o výměře 

369 m2 v k.ú. Přerov, mezi ČR-Úřadem  pro zastupování státu ve věcech majetkových se 

sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, jako půjčitelem a statutárním městem Přerov jako 

vypůjčitelem, na dobu určitou  od. 1.9. 2018 do 31.8.2026, ve znění dle přílohy. Účelem 

výpůjčky je využití pozemku jako sportoviště pro děti a mládež a péče o veřejnou zeleň. 
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2. pověřuje náměstka  primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu usnesení včetně podpisu. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

- Navrhl doplnit do bodu 1. usnesení: Účelem výpůjčky je využití pozemku jako sportoviště 

pro děti a mládež a péče o veřejnou zeleň. 

 

 

Hlasování o doplněném usnesení:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4086/98/7/2018 Souhlas s demolicí  stavby bez čp/če , která je součástí pozemku p.č. 

807/2 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout o demolici stavby bez čp/če, jiná 

stavba, která je součástí pozemku p.č. 807/2 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov v majetku 

statutárního města Přerova. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit demolici stavby bez čp/če, jiná stavba, 

která je součástí pozemku p.č.  807/2 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov v majetku 

statutárního města Přerova.  Demolice bude provedena investorem stavby a Ředitelstvím silnic 

a dálnic ČR, příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, v rámci 

přípravy stavby I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa na náklady investora. 

 

 

Hlasování:  7 pro, 2 proti (Mgr. Netopilová, Ing. arch. Horký), 1 se zdržel (Ing. Holan), 1 omluven 

(Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4087/98/7/2018 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - dodatek č. 18 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova a 

uzavření darovací smlouvy 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

20.11.1995, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.3.2005, na objekt občanské vybavenosti č.p. 3448, 

(Hvězdárna), příslušný k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5276/4 a pozemek p.č. 

5276/4 zast. pl. a nádvoří o výměře 308 m2 v k.ú. Přerov  mezi statutárním městem Přerov, 
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jako pronajímatelem a spolkem Astronomický klub Přerov, se sídlem Přerov I-Město, 

P.O.BOX 97, IČ 61985431, zastoupený likvidátorem Ing. Martinou Mitinovou, jako 

nájemcem, ke dni 31.8.2018, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 18 ke zřizovací 

listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-

Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č. 1  ze dne 

2.11.2009, č. 2 ze dne 9.2.2010,  č. 3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 

2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 7 ze dne 1.7.2011,  č. 8 ze dne 2.10.2012, č. 9 ze dne 

28.12.2012,  č. 10 ze dne 17.9.2013,  č. 11 ze dne 15.9.2014, č. 12 ze dne 20.4.2015, č. 13 ze 

dne 19.5.2016, č. 14 ze dne 30.8.2016, č. 15 ze dne 22.8.2017, č. 16 ze dne 22.8.2017 a č. 17 

ze dne 23.5.2018, kterým se upravuje zřizovací listina tak, že se do majetku svěřeného k 

hospodaření vkládá:  

 

- objekt občanské vybavenosti č.p. 3448, (Hvězdárna) příslušný k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 5276/4 v k.ú. Přerov, včetně součástí a příslušenství, v celkové účetní ceně 

1.373.773,90Kč, 

 

- pozemek p.č. 5276/2 ost. pl., ost. komunikace o výměře 246 m2 v k.ú. Přerov v účetní ceně 750,-Kč,  

 

- pozemek p.č. 5276/4 zast. pl. a nádvoří o výměře 308 m2 v k.ú. Přerov  v účetní ceně 29.455,-Kč,  

 

- pozemek p.č. 5276/19 ost. pl., ost. komunikace o výměře 41 m2 v k.ú. Přerov v účetní ceně 123,-Kč, 

ve znění přílohy č. 2. 

 

Dodatek nabývá účinnosti od 1.9.2018. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy na movité 

věci v celkové účetní ceně 25.632,- Kč, (seznam bude přílohou smlouvy) mezi statutárním 

městem Přerov, jako dárcem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města 

Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, jako obdarovaným, 

ve znění dle přílohy č. 3, a to za podmínky, že Zastupitelstvo města Přerova schválí uzavření 

dodatku č. 18  ke zřizovací listině  příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 

Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve 

znění dodatků č. 1  ze dne 2.11.2009, č. 2 ze dne 9.2.2010, č. 3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 

14.12.2010, č. 5 ze dne 2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 7 ze dne 1.7.2011, č. 8 ze dne 

2.10.2012, č. 9 ze dne 28.12.2012, č. 10 ze dne 17.9.2013, č. 11 ze dne 15.9.2014, č. 12  ze 

dne 20.4.2015, č. 13 ze dne 19.5.2016, č. 14 ze dne 30.8.2016, č. 15 ze dne 22.8.2017, č. 16 ze 

dne 22.8.2017 a č. 17 ze dne 23.5.2018, dle bodu 2. návrhu na usnesení. Darovací smlouva 

nabývá účinnosti od 1.9.2018. 

 

4. 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 (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4088/98/7/2018 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6590/75 v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 

předkupního práva 
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinnosti, které 

jsou obsahem předkupního práva dle ust. §106 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 6590/75 ostatní plocha o výměře 326 m2 

v k.ú. Přerov manželům Ing. M.K.  a   H.K., jako osobám povinným z předkupního práva. 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4089/98/7/2018 Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0791/2018 na 

realizaci stavby "Žeravice – oprava odvodňovacích žlabů pod 

Lapačem a Čekyňská Přerov, Přerov XII-Žeravice" 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, 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. 

SML/0791/2018 ze dne 25.5.2018 na provedení stavby „Žeravice – oprava odvodňovacích žlabů pod 

Lapačem a Čekyňská Přerov, Přerov XII-Žeravice“, se zhotovitelem SISKO spol. s.r.o., se sídlem 

Velká Dlážka 6, 750 02 Přerov, dle přílohy č.3. 

 

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace méně a víceprací) 

dle důvodové zprávy. 

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Žeravice – oprava odvodňovacích 

žlabů pod Lapačem a Čekyňská Přerov, Přerov XII-Žeravice“ se započtením méně a víceprací snižuje 

o 17 861,99 Kč bez DPH a cena za plnění se dodatkem č. 1 mění z původní ceny 711 966,10 Kč bez 

DPH sjednané ve smlouvě č. SML/0791/2018 na cenu 694 104,11 Kč bez DPH. 

 

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

SML/0791/2018 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

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

3700/88/6/2018, ze dne 22. března 2018. 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4090/98/7/2018 Uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi 

statutárním městem Přerov a provozovatelem kolektivního systému 

ELEKTROWIN a.s. 

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

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

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi statutárním městem 

Přerov a provozovatelem kolektivního systému ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60,       

140 00  Praha 4, IČ: 272 57 843, ve znění návrhu smlouvy, který je přílohou důvodové zprávy, 

 

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

bodu 1. návrhu na usnesení včetně podpisu. 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

8. VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2019 

4091/98/8/2018 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2019 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Tomáš Navrátil. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační 

programy ve znění dle přílohy Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2019 takto: 

 

 Dotační program na podporu oblasti kultury pro rok 2019 s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2019 na podporu účelu stanoveného v tomto 

dotačním programu činí 1 998 000 Kč, 

 

 Dotační program na podporu oblasti sportu pro rok 2019 s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2019 na podporu účelu stanoveného v tomto 

dotačním programu činí 12 420 000 Kč,  

 

 Dotační program na podporu oblasti volného času pro rok 2019 s tím, že předpokládaný 

objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2019 na podporu účelu stanoveného v 

tomto dotačním programu činí 464 600 Kč,  

 

 Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2019 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2019 na podporu účelu 

stanoveného v tomto dotačním programu činí 3 891 600 Kč, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.08.2018 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyzvat žadatele k předložení žádosti dle přílohy 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2019 za těchto podmínek: 

 

 žádosti budou podávány v termínu od 1. 10. 2018 do 12. 10. 2018, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   
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 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 29. 8. 2018 v Městském informačním centru na nám. 

TGM a na pracovištích: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 02 

Přerov - při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 

7), 750 02 Přerov - při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti sociální a 

zdravotní. 

 

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.08.2018 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Ing. Tomáš Navrátil. 

 

4092/98/9/2018 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové 

organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Trávník 27 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: 31.08.2018 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4093/98/9/2018 Žádost o poskytnutí dotace – Fantasy Přerov z.s.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

městem Přerov a subjektem Fantasy Přerov z.s., IČ: 03267041, se sídlem Čsl. letců 1771/24, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí jeho 10 členek 
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na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu konaného v Jihoafrické republice v roce 2018. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2018, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.09.2018 

 

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

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

 

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

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n.  

(individuální dotace) 

3,9* - 3,9 0,0 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 154 880,3 - 46,1 154 834,2 

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 

(individuální dotace) 

8 180,0* + 50,0 8 230,0 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 28 672,2 + 46,1 28 718,3 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4094/98/9/2018 Žádost o poskytnutí dotace – Česká federace mažoretkového sportu,    

z. s.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

městem Přerov a subjektem Česká federace mažoretkového sportu, z. s., IČ: 65914031, se 

sídlem U výstavby 492/5, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, na částečnou úhradu nákladů 

spojených s organizací sportovní akce Back Together, konané v Přerově v roce 2018. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2018, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.09.2018 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Tomáše 

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

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n.  

(individuální dotace) 

23,9 - 20,0 3,9 

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 

(individuální dotace) 

8 160,0 + 20,0 8 180,0 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4095/98/9/2018 Zajištění udržitelnosti výstupů projektů Modernizace a vybudování 

odborných učeben  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje postup při zajištění udržitelnosti výstupů projektů Modernizace a vybudování 

odborných učeben ZŠ ITI v oblasti konektivity dle důvodové zprávy, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: průběžně 

 

2. ukládá ředitelce Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, Mgr. Bc. Iloně Bočinské, 

zajistit správcovství, dohled a využívání výstupů konektivity projektu Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16, a to od doby ukončení 

zkušebního provozu těchto výstupů do ukončení doby udržitelnosti uvedeného projektu v 

rozsahu dle podmínek příslušné Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínek 

rozhodnutí o poskytnutí dotace – přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 

integrovaných projektů ITI, Projektové dokumentace, Studie proveditelnosti a Standardů 

konektivity základních škol - přílohy Specifických pravidel IROP pro žadatele a příjemce 

integrovaných projektů ITI a požadavků dle důvodové zprávy, 

 

3. ukládá ředitelce Základní školy Přerov, Za mlýnem 1, Mgr. Boženě Přidalové, zajistit 

správcovství, dohled a využívání výstupů konektivity projektu Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1, a to od doby ukončení zkušebního provozu 

těchto výstupů do ukončení doby udržitelnosti uvedeného projektu v rozsahu dle podmínek 

příslušné Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínek rozhodnutí o poskytnutí 

dotace – přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce integrovaných projektů ITI, 

Projektové dokumentace, Studie proveditelnosti a Standardů konektivity základních škol - 

přílohy Specifických pravidel IROP pro žadatele a příjemce integrovaných projektů ITI a 

požadavků dle důvodové zprávy, 

 

4. ukládá řediteli Základní školy Přerov, Svisle 13, Mgr. Miroslavu Fryštackému, zajistit 

správcovství, dohled a využívání výstupů konektivity projektu Modernizace a vybudování 
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odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13, a to od doby ukončení zkušebního provozu těchto 

výstupů do ukončení doby udržitelnosti uvedeného projektu v rozsahu dle podmínek příslušné 

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace – 

přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce integrovaných projektů ITI, projektové 

dokumentace, studie proveditelnosti a Standardů konektivity základních škol - přílohy 

Specifických pravidel IROP pro žadatele a příjemce integrovaných projektů ITI a požadavků 

dle důvodové zprávy, 

 

5. ukládá řediteli Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5, Mgr. Martinu Černému, zajistit 

správcovství, dohled a využívání výstupů konektivity projektu Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5, a to od doby ukončení zkušebního provozu 

těchto výstupů do ukončení doby udržitelnosti uvedeného projektu v rozsahu dle podmínek 

příslušné Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínek rozhodnutí o poskytnutí 

dotace – přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce integrovaných projektů ITI, 

Projektové dokumentace, Studie proveditelnosti a Standardů konektivity základních škol - 

přílohy Specifických pravidel IROP pro žadatele a příjemce integrovaných projektů ITI a 

požadavků dle důvodové zprávy, 

 

6. ukládá řediteli Základní školy Přerov, U tenisu 4, Mgr. Michalu Pospíšilovi, zajistit 

správcovství, dohled a využívání výstupů konektivity projektu Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, U tenisu 4, a to od doby ukončení zkušebního provozu 

těchto výstupů do ukončení doby udržitelnosti uvedeného projektu v rozsahu dle podmínek 

příslušné Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínek rozhodnutí o poskytnutí 

dotace – přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce integrovaných projektů ITI, 

Projektové dokumentace, Studie proveditelnosti a Standardů konektivity základních škol - 

přílohy Specifických pravidel IROP pro žadatele a příjemce integrovaných projektů ITI a 

požadavků dle důvodové zprávy, 

 

7. ukládá ředitelce Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, 

Hranická 14, Mgr. Bc. Věře Václavíčkové, zajistit správcovství, dohled a využívání výstupů 

konektivity projektu Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J. A. 

Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, Hranická 14, a to od doby ukončení zkušebního 

provozu těchto výstupů do ukončení doby udržitelnosti uvedeného projektu v rozsahu dle 

podmínek příslušné Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínek rozhodnutí o 

poskytnutí dotace – přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce integrovaných 

projektů ITI, Projektové dokumentace, Studie proveditelnosti a Standardů konektivity 

základních škol - přílohy Specifických pravidel IROP pro žadatele a příjemce integrovaných 

projektů ITI a požadavků dle důvodové zprávy, 

 

8. ukládá odboru sociálních věcí a školství průběžně monitorovat zajištění správcovství, dohledu 

a využívání výstupů konektivity projektů ITI Modernizace a vybudování odborných učeben 

pro Základní školu Přerov, Boženy Němcové 16, Základní školu Přerov, Za mlýnem 1, 

Základní školu Přerov, Svisle 13, Základní školu Přerov, Velká Dlážka 5, Základní školu 

Přerov, U tenisu 4, Základní školu J. A. Komenského a Mateřskou školu Přerov – Předmostí, 

Hranická 14, a to od doby ukončení zkušebního provozu těchto výstupů do ukončení doby 

udržitelnosti uvedených projektů dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: průběžně 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 
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4096/98/9/2018 Harmonogram rekonstrukce školních hřišť 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit harmonogram rekonstrukce následujících 

školních hřišť při základních školách: 

 Základní škola Přerov, U tenisu 4, v období 2018 – 2019,  

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

období 2019 – 2020,  

 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, v období 2020 – 2021. 

 

Bližší časový rozpis těchto rekonstrukcí je uveden v důvodové zprávě. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit Radě města Přerova zajistit zpracování 

projektové dokumentace k rekonstrukci školního hřiště při Základní škole Přerov, U tenisu 4, 

do 31.12.2018  30.6.2019. 

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 153 634,2* - 500,0 153 134,2 

 025 Projektové dokumentace (investice) 25 702,3 + 500,0 26 202,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Ing. arch. Horký: 

- Navrhl v bodě 2. usnesení opravit termín do 30.6.2019. 

 

 

Hlasování o upraveném usnesení:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4097/98/9/2018 Sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele Mateřské školy Radost, Přerov, Kozlovská 

44 - jmenování členů komise včetně předsedy, určení tajemníka 

konkursní komise; Vyhlášení konkursního řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele Mateřské školy Radost, Přerov, Kozlovská 

44 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44, zřízené 

statutárním městem Přerov, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.10.2018 
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2. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

příspěvkové organizace Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44, zřízené statutárním 

městem Přerov dle předloženého návrhu, s účinností od 10. 8. 2018. 

 Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové 

organizace Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44: 

 

 Ing. Tomáš Navrátil (člen určený zřizovatelem) 

 Mgr. Romana Pospíšilová (člen určený zřizovatelem) 

 Mgr. Martina Lenhartová (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje) 

 Bc. Marie Netočná  (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle 

druhu a typu příslušné školy, ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, 

Komenského 25) 

 Eva Vlčková (pedagogický pracovník příspěvkové organizace Mateřská škola Radost, Přerov, 

Kozlovská 44) 

 Mgr. Lenka Zedková (školní inspektor České školní inspekce)  

 

3. jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

příspěvkové organizace Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 - pana Ing. Tomáše 

Navrátila, s účinností od 10. 8. 2018, 

 

4. schvaluje, že tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 je s účinností od 10. 

8. 2018 paní Jitka Sotorníková, zaměstnankyně Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení 

školství a mládeže Magistrátu města Přerova, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.10.2018 

 

5. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy 

č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.10.2018 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4098/98/9/2018 Informace o výsledku kontroly Oblastního inspektorátu práce pro 

Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj u kontrolované osoby 

Základní škola Přerov, U tenisu 4 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o výsledku kontroly Oblastního 

inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě ze dne 4. 7. 2018 

u kontrolované osoby Základní škola Přerov, U tenisu 4. 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 
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4099/98/9/2018 Souhlas s projektem společnosti INTABA Přerov s.r.o. vybudování 

mateřské školy na území statutárního města Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vyjadřuje souhlas k plánovanému záměru společnosti INTABA 

Přerov s.r.o., IČ: 06514049, se sídlem Horní náměstí 26/26, Přerov I-Město, zbudování mateřské školy 

na území statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 10.08.2018 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Ing. Tomáš Navrátil. 

 

4100/98/10/2018 Souhlas s projektem "Dům nájemního bydlení na Kojetínské ul. č. 

764/7 v Přerově " a jeho realizací na území obce 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vyjadřuje souhlas s projektem "Dům nájemního bydlení na Kojetínské ul. č. 764/7 v Přerově" 

organizace SERENDIPITY z.s., IČ 01927051, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Boženy 

Němcové 1652/9, 750 02, předkládaným do 80. výzvy IROP "Sociální bydlení pro sociálně 

vyloučené lokality II." Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1 a jeho realizací na 

území obce. 

 

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

realizací projektu dle bodu 1. Souhlasné stanovisko je přílohou tohoto materiálu. 

 

 

Hlasování:  9 pro, 1 se zdržel (Mgr. Netopilová), 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4101/98/10/2018 Souhlas s projektem "Výstavba bytového domu se sociálním bydlením 

Jungmannova Přerov“ a jeho realizací na území obce 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. vyjadřuje souhlas s projektem "Výstavba bytového domu se sociálním bydlením 

Jungmannova Přerov" organizace Centrum moudré šance, spolek, IČ: 03815951, se sídlem 

Husova 691/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov předkládaným do 80. výzvy IROP „Sociální 

bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“ Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 

2.1 a jeho realizací na území obce. 

 

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

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

 

 

Hlasování:   
Pro:  p. Neuls, Ing. Kohout, Ing. Měřínský, Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Ing. Mazochová. 

Zdrželi se: Mgr. Netopilová, p. Košutek, Ing. Holan. 

Nehlasoval: Ing. arch. Horký. 

Omluven: Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4102/98/10/2018 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního 

určení (1+1), o ploše 33,27 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I,     

č. o. 25 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní G.H., za nájemné ve výši 1336 Kč/měsíc 

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

přílohy č. 1, na dobu určitou do 31.03.2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.10.2018 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

11. RŮZNÉ 

4103/98/11/2018 Mobilní ledová plocha na náměstí TGM - pověření k uzavření smlouvy 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje pronájem mobilní ledové plochy na náměstí T. G. Masaryka včetně všech 

souvisejících služeb od společnosti RK Invest s.r.o., se sídlem Dornych 420/2a, Trnitá, 602 00, 

IČ: 26219140, DIČ:CZ26219140 v rámci vánočních oslav 2018, přičemž cena plnění bude 

činit 1.800 tis. Kč včetně DPH, 
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2. pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova Mgr. 

Jaroslava Macíčka k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o 

pronájmu mobilní ledové plochy, včetně všech souvisejících služeb, mezi příspěvkovou 

organizací Kulturní a informační služby města Přerova a společností RK Invest s.r.o., se 

sídlem Dornych 420/2a, Trnitá, 602 00, IČ: 26219140, DIČ:CZ26219140, k jeho uzavření a 

jeho podpisu v rozsahu dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování:  9 pro, 1 proti (Ing. Mazochová), 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4104/98/11/2018 Architecture Week 2018 - návrh na uzavření smlouvy 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při prezentaci města 

Přerova v rámci mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week 2018 mezi 

statutárním městem Přerovem a společností Czech Architecture Week, s.r.o., se sídlem Masarykovo 

nábřeží 250/11,  110 00  Praha 1, IČ: 27872688, DIČ: CZ27872688, dle přílohy. 

 

 

Hlasování:  9 pro, 1 se zdržel (Ing. Kohout), 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4105/98/11/2018 Fotosoutěž Jeden den v Přerově 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání potvrzuje usnesení č. 4033/97/10/2018 z 97. schůze Rady města 

Přerova konané dne 12. července 2018. 

 

 

Hlasování:  8 pro, 2 se zdrželi (Ing. Holan, Ing. Navrátil), 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

4106/98/11/2018 Smlouva s partnerským městem Kędzierzyn-Koźle  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

o partnerství mezi statutárním městem Přerovem a městem Kędzierzyn-Koźle, a to na dobu neurčitou. 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 
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4107/98/11/2018 Zahraniční pracovní cesta Bardejov, Ivano-Frankivsk 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve složení Ing. 

Tomáš Navrátil  Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová, s řidičem, která se uskuteční ve 

dnech 23. - 26. 8. 2018 při příležitosti konání tradičního Bardejovského jarmoku v 

partnerském městě Bardejov (Slovensko), 

 

2. schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve složení Mgr. Petr 

Měřínský, Mgr. Helena Netopilová, s řidičem, která se uskuteční ve dnech 27. - 29. 9. 2018 při 

příležitosti konání IV. Mezinárodního investičního a ekonomického fóra - "Partnerství a 

perspektiva" v partnerském městě Ivano-Frankivsk (Ukrajina). 

 

 

Diskuse: 

Ing. Navrátil, sdělil, že se služební cesty nemůže zúčastnit. V diskusi byl navržen jako nový člen 

delegace pan Ing. Kohout. 

 

 

Hlasování o upraveném usnesení:  10 pro, 1 omluven (Mgr. Vladimír Puchalský). 

 

 

 

 

12. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

e-mailem dne 3.8.2018 zaslány: 

 informace o smluvních vztazích uzavřených odbory magistrátu a organizacemi zřizovanými 

městem v rozsahu plnění od 100 tisíc do 500 tisíc Kč bez DPH za období od 1.4.2018             

do 30.6.2018. 

 informace o výsledcích kontrol na Magistrátu města Přerova za 1. pololetí roku 2018. 

 

 e-mailem dne 7.8.2018 zaslán dopis jednatele společnosti TSMPr Ing. Střelce ve věci situace 

v těžební činnosti v lokalitě Svrčov v rámci kůrovcové kalamity – rada bere na vědomí 

informaci. 

 

 dopis z města Jincheng z Provincie Shanxi. Rádi by navštívili naše město v září/říjnu. Mají 

zájem poznat místní charakteristiku průmyslového vývoje a investičního prostředí a vyhledat 

další možnosti spolupráce. 

Hlasování o odpovědi s novým návrhem termínu na přelomu října/listopadu: 9 pro,          

1 proti (Ing. Kohout), 1 omluven (Mgr. Puchalský). 
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Ing. Mazochová: 

Oprava střechy mezi zimním stadionem, halou a hotelem – zatéká a je nutné odstranění vlhkosti  - 

zařadit do rozpočtu na příští rok. 

Ing. Měřínský: 

Zásady sestavení rozpočtu budou předloženy na příští schůzi rady. 

 

 

 

 

13. ZÁVĚR  

Náměstek primátora Ing. Petr Měřínský ukončil 98. schůzi Rady města Přerova dne 9. srpna 2018        

ve 12.30 hodin. 

V Přerově dne 9. srpna 2018 

 

 

 

 

                       Ing. Petr Měřínský                                                       Ing. Tomáš Navrátil 

náměstek primátora statutárního města Přerova              náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 


