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 USNESENÍ z 99. schůze Rady města Přerova konané dne 23. srpna 2018 

 

4108/99/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 99. schůze Rady města 

Přerova konané dne 23. srpna 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 99. schůze Rady města Přerova konané dne 23. srpna 2018, 

 

2. schvaluje Ing. Vladimíra Holana ověřovatelem usnesení a zápisu 99. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

4109/99/3/2018 Návrh na personální změnu 

Rada města Přerova po projednání odvolává s účinností k 31. 8. 2018 na vlastní žádost z funkce člena 

Komise pro občanské záležitosti paní Drahoslavu Pumprlovou. 

 

 

4110/99/4/2018 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 

2018 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí rozbory hospodaření statutárního města Přerova     

za I. pololetí roku 2018. 

 

          Celkové příjmy (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města 

Přerova za I. pololetí byly plněny ve výši 558 575 682,37 Kč, tj. na 59,8 % upraveného rozpočtu. 

           

Celkové výdaje (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města 

Přerova za I. pololetí byly čerpány ve výši 436 679 789,74 Kč, tj. na 29,3 % upraveného rozpočtu. 

 

 

4111/99/4/2018 Rozpočtové opatření č. 16 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2) mimo rozpočtové opatření Odboru koncepce                   

a strategického rozvoje na posílení rozpočtu o 600.000 Kč na úhradu nákladů v souvislosti se 

zpracováním návrhu řešení mimoúrovňového křížení s železniční tratí pro pěší a cyklisty v ul. 

U Rozvodny v Dluhonicích v rámci Plánu udržitelné mobility u nezávislého projektanta. 
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4112/99/4/2018 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na 

rok 2019 včetně harmonogramu jeho zpracování 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města 

Přerova na rok 2019 včetně harmonogramu jeho zpracování. 

 

 

4113/99/4/2018 Migrace dat 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o postupu při migraci dat ze stávajícího 

ekonomického informačního systému do nového ekonomického informačního systému pod označením 

„GINMMPR“. 

 

 

4114/99/5/2018 Změna č. 11 Územního plánu města Přerova - vydání 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí vyhodnocení stanovisek             

a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 11 Územního plánu města Přerova podle přílohy 

č. 1 tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat, v souladu s ust.§ 6 odst. 5 a § 43 odst. 4 

z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

Změnu č. 11 Územního plánu města Přerova formou opatření obecné povahy, které je přílohou 

č. 2 tohoto návrhu na usnesení. 

 

 

4115/99/5/2018 Územní studie rozvoje místní části Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání neukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje pořídit Územní 

studii rozvoje místní části Dluhonice, s důrazem na řešení dopravní obslužnosti v místech, dotčených 

změnami v rámci staveb „D1 stavba 0136 Říkovice – Přerov“ (investor ŘSD ČR) a „Žst. Přerov – 2 

stavba“ (investor SŽDC s. o.), dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení. 

 

 

4116/99/5/2018 Rekonstrukce obřadní síně na městském hřbitově v Přerově 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o zpracovaném projektu "Rekonstrukce 

obřadní síně na městském hřbitově v Přerově". 

 

 

4117/99/6/2018 Veřejná zakázka „Externí zajištění činnosti městského architekta“ -  

jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016, komisi pro 

posouzení a hodnocení nabídek ve složení:  

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Mgr. Vladimír Puchalský zástupce zadavatele nebude jmenován   
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Ing. Pavel Gala věcný gestor nebude jmenován   

Ing. arch. Pavel Klein  

  

odborník pro oblast 

architektury a urbanismu 

Ing. arch. Ladislav 

Langer  

  

odborník pro oblast 

architektury a urbanismu 

JUDr. Jiří Plos odborník - právní 

specialista 

nebude jmenován   

Ing. arch. Marek Janatka odborník pro oblast 

architektury a urbanismu 

nebude jmenován   

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

 

 

 

 

4118/99/6/2018 Veřejná zakázka „Renovace balkonů bytových domů“ – rozhodnutí o 

výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Renovace balkonů bytových domů“, 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 všech tří částí veřejné zakázky malého rozsahu 

„Renovace balkonů bytových domů“, je účastník výběrového řízení společnost PROFISTAV 

PŘEROV a.s., se sídlem K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov VI – Újezdec, IČ: 25395653, 

jehož nabídka pro všechny tři části veřejné zakázky byla vyhodnocena jako ekonomicky 

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

 

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

společností PROFISTAV PŘEROV a.s., se sídlem K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov VI – 

Újezdec, IČ: 25395653, jako dodavatelem pro všechny tři části veřejné zakázky malého 

rozsahu „Renovace balkonů bytových domů.“ 

                

Cena za plnění bude činit:  

Pro část A veřejné zakázky: 642 912,15 Kč bez DPH 

Pro část B veřejné zakázky: 648 875,13 Kč bez DPH 

Pro část C veřejné zakázky: 227 006,40 Kč bez 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 96. Rady města Přerova č. usnesení 3975/96/6/2018 ze dne 28. 6. 2018. 
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4119/99/6/2018 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka“ – zrušení 

výběrového řízení 

Rada města Přerova po projednání ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka“, a to z důvodu, že ve lhůtě pro 

podání nabídek nebyly podány žádné nabídky. 

 

 

4120/99/6/2018 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Alšova“ – rozhodnutí o 

výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem 

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 „Rekonstrukce chodníku ul. 

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

dle vnitřního předpisu č. 16/2016, 

 

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

„Rekonstrukce chodníku ul. Alšova“, je účastník výběrového řízení STRABAG a.s., Praha 5, 

Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 60838744, jehož nabídka byla jedinou nabídkou podanou 

do výběrového řízení a je nabídkou, která splnila stanovené zadávací podmínky, 

 

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

obchodní společností STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 60838744, 

jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce chodníku ul. Alšova“, 

za předpokladu finančního krytí investiční akce. 

                

Cena za plnění bude činit 1.893.648,79 Kč bez DPH, tj. 2.291.315,04 Kč vč. DPH. 

 

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

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

usnesením Rady města Přerova, č. usn. 4011/97/6/2018 ze dne 12. července 2018. 

 

4. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet              

po úpravě 

1037 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 

500482 –  

 Rekonstrukce lesních cest LHC 

Přerov 2) 

12 200,0 - 270,0 11 930,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 

500451 – Rekonstrukce chodníku 

ul. Alšova  

2 050,0 + 270,0 2 320,0 
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4121/99/6/2018 Veřejná zakázka „Oprava mostu přes potok Svodnice, ulice u 

Sokolovny ev.č. PŘ/LOV-M2 v Přerově - Lověšicích“ – schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

mostu přes potok Svodnice, ulice u Sokolovny ev.č. PŘ/LOV-M2 v Přerově - Lověšicích“, dle 

příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Oprava mostu přes potok Svodnice, ulice u Sokolovny ev.č. PŘ/LOV-M2 v Přerově - 

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

vnitřního předpisu č. 16/2016, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 

Lipník nad Bečvou 

26863057 

2. PONVIA  CONSTRUCT s.r.o., Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 

Olomouc 

04381823 

3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 

04 České Budějovice 

48035599 

4. VYKO - stavební, spol. s r.o., Komenského 285/20, 571 01 Moravská 

Třebová 

00528161 

5. TOMI - REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 25508571 

 

 

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

hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Pavel Košutek zástupce zadavatele 

Jan Štajnar Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

Alexandr Salaba Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

Irena Šikulová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

Bc. Andrea Študentová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

 

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. 

 

 

4122/99/6/2018 Veřejná zakázka „Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-

Vinary, Za Vrbím“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

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 „Oprava propustku Př/Vin-

P1 Přerov, Přerov XI-Vinary, Za Vrbím“, 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 „Oprava 

propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-Vinary, Za Vrbím“, je účastník výběrového řízení 

REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, 

IČ 26863057, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně 

nabídkou, která splňuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

obchodní společností REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 

31 Lipník nad Bečvou, IČ 26863057, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-Vinary, Za Vrbím“, za předpokladu 

finančního krytí investiční akce. 

                

Cena za plnění bude činit 1.698.475,83 Kč bez DPH, tj. 2.055.155,75 Kč vč. DPH. 

 

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

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

usnesením Rady města Přerova, č. usn. 3970/96/6/2018 ze dne 28. června 2018. 

 

 

4123/99/6/2018 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1, 

Přerov – II.“ - schválení zadávacích podmínek, schválení zahájení 

zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky P18V00000063 na stavební práce     

s názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1, Přerov – II.“, v obsahu dle příloh. 

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

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

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

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

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky P18V00000063 na 

stavební práce s názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1, Přerov – II.“ 

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

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

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

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

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

o námitkách a dalších souvisejících dokumentů. 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

4124/99/6/2018 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu P18V00000062 na služby 

„Zpracování projektové dokumentace s názvem „Propojení komunikace ulice Kopaniny - 

Lipnická přes výstaviště“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu P18V00000062    

na služby „Zpracování projektové dokumentace s názvem „Propojení komunikace ulice 

Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

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

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 62361457 

2. Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Praha 4, Bezová 1658, 

PSČ 14714 

40763439 

3. Ing. Linda Smítalová, Hviezdoslavova 114/1, 783 01, Olomouc – Nemilany  

(Atelis - Ateliér liniových staveb) 

74276361 

4. PRINTES - ATELIER s.r.o., Přerov - Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ 

75002 

25391089 

5. PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno 25564901 

 

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

hodnocení nabídek ve složení:  

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Pavel Košutek zástupce zadavatele 

Ing. Zdeněk Dostál odborník Ing. Miroslava 

Machurová 

odborník 

Ing. arch. Jan Horký VPRID Marek Dostál VPRID 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 
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dotací 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. 

 

 

4125/99/6/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0984/2018 na 

realizaci stavby „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, Svisle 13“ 

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

SML/0984/2018, ze dne 25. 6. 2018, na provedení stavby „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“ (dále také jen „Smlouva“), se zhotovitelem PSS Přerovská stavební 

a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov - Přerov I-Město, IČ: 27769585, dle přílohy č. 2.  

 

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, Svisle 13“ 5 850 840,45 Kč bez DPH se mění na cenu 5 928 998,81 Kč bez 

DPH, tj. 7 174 088,56 Kč včetně DPH. 

 

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

SML/0984/2018 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

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

3820/92/6/2018, ze dne 17. května 2018. 

 

 

4126/99/6/2018 Schválení Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. SML/0982/2018 na 

zajištění dodávek konektivity k akci „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13 - konektivita“ 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 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. 2 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, zvýšená po započtení 

víceprací na základě schválení uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy na hodnotu 3 604 650, se zvyšuje o     

36 960,- Kč bez DPH. Cena za plnění se Dodatkem č. 2 mění z ceny sjednané v Dodatku č. 1 Smlouvy 

3 604 650,- Kč bez DPH na cenu 3 641 610,- Kč bez DPH, tj. 4 406 348,10 Kč včetně DPH. 
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Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 2 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. 

 

 

4127/99/6/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0822/2018 na 

realizaci stavby: „ZŠ Trávník-rekonstrukce rozvodů ústředního 

vytápění, vody a odpadů.“ 

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

SML/0822/2018, ze dne 25. 6. 2018, na provedení stavby: „ZŠ Trávník-rekonstrukce rozvodů 

ústředního vytápění, vody a odpadů.“(dále také jen „Smlouva“), se zhotovitelem PTÁČEK - pozemní 

stavby s.r.o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín I-Město, IČ: 25896873, dle přílohy č. 2 za podmínky 

finačního krytí zakázky.  

 

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

méněprací) dle důvodové zprávy.  

 

Hodnota původního závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku „ZŠ Trávník-rekonstrukce rozvodů 

ústředního vytápění, vody a odpadů“ ve výši 15 198 528,11 Kč bez DPH se mění na cenu 16 197 

745,64 Kč bez DPH, tj. 19 599 272,22 Kč včetně DPH. 

 

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

SML/0822/2018 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

Ing. Petra Měřínského na základě jeho pověření usnesením Rady města Přerova, č. 83, usn. č. 

3513/83/6/2018, ze dne 11. ledna 2018. 

 

 

4128/99/6/2018 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/0521/2018, číslo smlouvy zhotovitele 841/NBAA-03/030/2018, na 

realizaci stavby „Oprava komunikace v ul. Kratochvílova, Přerov“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele SML/0521/2018, 

číslo smlouvy zhotovitele 841/NBAA-03/030/2018, ze dne 27.3.2018, na realizaci stavby 

„Oprava komunikace v ul. Kratochvílova, Přerov“, se zhotovitelem STRABAG a.s., Na 

Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744, dle přílohy č. 3, za předpokladu finančního 

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

se dodatkem č. 1 navyšuje o 705 125,38 Kč bez DPH z původní ceny 2 150 296,00 Kč bez 

DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 2 855 421,84 Kč bez DPH (rozdíl v částkách je 

dán předchozím zaokrouhlením),  

 

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

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

usnesením Rady města Přerova, č. usn. 3513/83/6/2018 ze dne 11. ledna 2018. 
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2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                  

po úpravě 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500398 –  

 Oprava místní komunikace v Přerově, 

ul Pod Valy) 

3 900,0 - 200,0 3 700,0 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500343 –  

Oprava místní komunikace, ul. 

Kratochvílova)  

3 400,0 +200,0 3 600,0 

 

 

4129/99/6/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0937/2018 

"Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 

VELKÁ DLÁŽKA 5 - Vybavení odborných učeben" 

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

SML/0937/2018 ze dne 29.6.2018, na zajištění dodávek vybavení odborných učeben k akci 

"Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5 - Vybavení 

odborných učeben" (dále také jen "Smlouva") s prodávajícím MERCI, s.r.o., se sídlem 

Hviezdoslavova 55b, 627 00  Brno, IČ 46966447 

 

Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení doby plnění do 21.9.2018. 

 

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

SML/0937/2018 mezi kupujícím a prodávajícím bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

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

3629/86/6/2018 ze dne 22.2.2018. 

 

 

4130/99/6/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0938/2018 

"Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov,            

U Tenisu 4 - Vybavení odborných učeben" 

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

SML/0938/2018 ze dne 29.6.2018, na zajištění dodávek vybavení odborných učeben k akci 

"Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4 - Vybavení odborných 

učeben" (dále také jen "Smlouva") s prodávajícím MERCI, s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 55b, 627 

00  Brno, IČ 46966447 

 

Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení doby plnění do 21.9.2018. 

 

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

SML/0938/2018 mezi kupujícím a prodávajícím bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

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

3632/86/6/2018 ze dne 22.2.2018. 
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4131/99/6/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0994/2018 

"Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 

13 - Vybavení odborných učeben" 

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

SML/0994/2018 ze dne 28.6.2018, na zajištění dodávek vybavení odborných učeben k akci 

"Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13 - Vybavení odborných 

učeben" (dále také jen "Smlouva") s prodávajícím QUERCUS NÁBYTEK,s.r.o, se sídlem Pasecká 

2374, 760 01  Zlín, IČ 47917601 

 

Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení doby plnění do 21.9.2018. 

 

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

SML/0994/2018 mezi kupujícím a prodávajícím bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

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

3638/86/6/2018 ze dne 22.2.2018. 

 

 

4132/99/6/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0936/2018 

"Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ 

J.A. Komenského a MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 14 - Vybavení 

odborných učeben" 

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

SML/0936/2018 ze dne 29.6.2018, na zajištění dodávek vybavení odborných učeben k akci 

"Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J.A. Komenského a MŠ Přerov-

Předmostí, Hranická 14 - Vybavení odborných učeben" (dále také jen "Smlouva") s prodávajícím 

MERCI, s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 55b, 627 00  Brno, IČ 46966447 

 

Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení doby plnění do 21.9.2018. 

 

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

SML/0936/2018 mezi kupujícím a prodávajícím bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

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

3626/86/6/2018 ze dne 22.2.2018. 

 

 

4133/99/6/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0992/2018 

"Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za 

Mlýnem 1 - Vybavení odborných učeben" 

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

SML/0992/2018 ze dne 29.6.2018, na zajištění dodávek vybavení odborných učeben k akci 

"Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 - Vybavení odborných 

učeben" (dále také jen "Smlouva") s prodávajícím MERCI, s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 55b, 627 

00  Brno, IČ 46966447 

 

Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení doby plnění do 21.9.2018. 

 

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

SML/0992/2018 mezi kupujícím a prodávajícím bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 
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ing. Petra Měřínského na základě jeho pověření usnesením Rady města Přerova, č. usn. 

3635/86/6/2018 ze dne 22.2.2018. 

 

 

4134/99/6/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. SML/0939/2018 

"Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy 

Němcové 16 - Vybavení odborných učeben" 

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

SML/0939/2018 ze dne 29.6.2018, na zajištění dodávek vybavení odborných učeben k akci 

"Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 - Vybavení 

odborných učeben" (dále také jen "Smlouva") s prodávajícím MERCI, s.r.o., se sídlem 

Hviezdoslavova 55b, 627 00  Brno, IČ 46966447 

 

Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení doby plnění do 21.9.2018. 

 

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

SML/0939/2018 mezi kupujícím a prodávajícím bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

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

3623/86/6/2018 ze dne 22.2.2018. 

 

 

4135/99/7/2018 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova –  prostoru v budově občanské 

vybavenosti č.p. 93, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, která 

je součástí pozemku p.č. st. 104 v k.ú. Předmostí (Hranická 14)  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku prostoru v 

budově občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, která je součástí 

pozemku p.č. st. 104 v k.ú. Předmostí (Hranická 14) - místnost č. 20 o výměře 18,48 m2. 

 

 

4136/99/7/2018 1. Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 

věcí z majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 3786/3, 

p.č. 4948/1, p.č. 3798, p.č. 3786/4, p.č. 3786/5 a p.č. 3786/6, všechny v 

k.ú. Přerov                                                                         

2. Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí 

statutárním městem Přerov - protipovodňová opatření v Přerově na 

nábř. Dr. E. Beneše a hradidlová komora.                                                                                                                                            

3. Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 

věcí do majetku statutárního města Přerova -    protipovodňová 

opatření v Přerově na nábř. Dr. E. Beneše a hradidlová komora.                                                                                                                                                                                  

4. Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 

věcí do majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 

3786/3, p.č. 4948/1, p.č. 3798, p.č. 3786/4, p.č. 3786/5 a p.č. 3786/6, 

všechny v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod z majetku statutárního města 

Přerova - částí pozemku p.č. 3786/3 (ostatní plocha) o výměře 395 m2, části pozemku p.č. 
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4948/1 (ostatní plocha) o výměře 42 m2, části pozemku p.č. 3798 (ostatní plocha) o výměře   

28 m2, části pozemku p.č. 3786/4 (ostatní plocha) o výměře 3 m2, části pozemku p.č. 3786/5 

(ostatní plocha) o výměře 37 m2 a části pozemku p.č. 3786/6 (ostatní plocha) o výměře 16 m2, 

vše v k.ú. Přerov. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova výpůjčku protipovodňového opatření - SO 01 - 

Protipovodňové opatření v Přerově na nábř. Dr. E. Beneše - železobetonová ochranná zídka     

s těsnící podzemní stěnou a SO 02 hradidlová komora na kanalizační výusti v majetku Povodí 

Moravy, s.p. se sídlem Brno, Dřevařská 11, statutárním městem Přerov. 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova bezúplatný převod protipovodňového opatření - 

SO 01 - Protipovodňové opatření v Přerově na nábř. Dr. E. Beneše - železobetonová ochranná 

zídka s těsnící podzemní stěnou a SO 02 hradidlová komora na kanalizační výusti v majetku 

Povodí Moravy, s.p. se sídlem Brno, Dřevařská 11, do majetku statutárního města Přerova. 

 

4. schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod do majetku statutárního 

města Přerova - částí pozemku p.č. 3786/3 (ostatní plocha) o výměře 395 m2, části pozemku 

p.č. 4948/1 (ostatní plocha) o výměře 42 m2, části pozemku p.č. 3798 (ostatní plocha) o 

výměře 28 m2, části pozemku p.č. 3786/4 (ostatní plocha) o výměře 3 m2, části pozemku p.č. 

3786/5 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 a části pozemku p.č. 3786/6 (ostatní plocha) o výměře 

16 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

 

4137/99/7/2018 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov - využití 

předkupního práva  k pozemku p.č. 6679/1 v k.ú. Přerov 

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

nemovité věci do majetku statutárního města Přerov  - části pozemku p.č. 6679/1 zahrada o výměře 

cca 380 m2 v  k.ú. Přerov ve vlastnictví L.P. 

 

 

4138/99/7/2018 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) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy 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 Světlanou Řihovskou, místem podnikání Přerov I-

Město, Dvořákova 907/2, IČ 65916271, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude 

uzavřen na dobu určitou, 29 dnů, s účinností od 1.9.2018 do 29.9.2018. Výše nájemného bude 

činit 2.633,-Kč (bez DPH). Účelem nájmu bude využití jednotky jako prodejna denního tisku, 

časopisů, cukrovinek, cigaret, tabáku, tabákových výrobků, alkoholických a nealkoholických 

nápojů a dekorativních doplňků. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 
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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. 

 

 

4139/99/7/2018 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 805/6 ovocný sad v k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 805/6 ovocný sad v k.ú. Dluhonice 

o výměře 20 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a  J.H. jako nájemcem 

ve znění dle přílohy. 

Nájem bude uzavřen  k 1.10.2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše 

úhrady za nájem bude činit 40,- Kč/m2, tj. 800,- Kč/rok dle vnitřního předpisu č. 12/2017. 

Účelem nájmu bude parkování osobního vozidla. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

4140/99/7/2018 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 

181 v k.ú. Henčlov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nájem části pozemku p.č. 181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 78 m2 v k.ú. 

Henčlov statutárním městem Přerov za účelem umístění chodníku a uzavření nájemní smlouvy 

mezi R.B. (jako pronajímatelem)  a statutárním městem Přerov (jako nájemcem) ve znění dle 

přílohy č. 1. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 5 let s možností prodloužení, nájemné bude 

činit 3.120,- Kč/rok, tj. 40,- Kč/m2/rok. Součástí smlouvy je ujednání o úhradě částky daně z 

nemovitostí a to i za období 3 let zpětně (ve výši 16,- Kč ročně )  a dále úhrada bezdůvodného 

obohacení z titulu bezesmluvního užívání pozemku od 30.5.2015 do data účinnosti nájemní 

smlouvy, ve výši 3.120,- Kč/rok, tj. 40,- Kč/m2/rok. 

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. 

 

 

4141/99/7/2018 Výpůjčka části obvodové stěny budovy - objektu bydlení č.p. 150, 

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

137 v k.ú. Přerov  (nám. TGM 8) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část obvodové stěny o výměře 6 x 4 m2  budovy – 

objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

137 v k.ú. Přerov (náměstí TGM 8) mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a 

nadačním fondem "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu", se sídlem Přerov I-Město, 

Kratochvílova 148/1, IČ 49558005, jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na  29 dnů, s 
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účinností od 1.10. do 29.10.2018. Účelem výpůjčky bude využití části obvodové stěny jako 

reklamního zařízení k propagaci 35. ročníku Československého jazzového festivalu. 

 

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

1. návrhu na usnesení. 

 

 

4142/99/7/2018 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 

pozemku  p.č. 428/1 v k.ú. Předmostí a  pozemků p.č. 94/1, p.č. 94/4, 

p.č. 94/5, p.č. 94/6, p.č. 94/9 a p.č. 94/13 vše v k.ú. Popovice u Přerova                                                                                                                                                                                                                                      

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje výpůjčku pozemku p.č. 428/1 trvalý travní porost o výměře 3177 m2 v k.ú. 

Předmostí a pozemků p.č. 94/1 trvalý travní porost o výměře 15415 m2, p.č. 94/4 trvalý travní 

porost o výměře 1923 m2, p.č. 94/5 trvalý travní porost o výměře 5667 m2, p.č. 94/6 zahrada  o 

výměře 4452 m2, p.č. 94/9 trvalý travní porost  o výměře 44047 m2 a p.č. 94/13 ovocný sad o 

výměře 4595 m2 vše v k.ú. Popovice u Přerova a uzavření smlouvy o výpůjčce mezi 

statutárním městem Přerov (jako vypůjčitelem) a Predmostenzis z.s., se sídlem Přerov-

Předmostí, Žernavá 147E (jako půjčitelem) ve znění dle přílohy č. 1 

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. 

 

 

4143/99/7/2018 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene - služebnosti na 

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

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat stavbu  „Oprava mostního objektu ev.č. 

Př/M10-most přes Strhanec,  ul.Skopalova a ul. Na Hrázi v Přerově“  a s tím spojeného 

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

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

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění této stavby  k tíži pozemku p.č. 

6850/5 v  k.ú.   Přerov  v majetku  id. ½  I.D.  a id. ½ D.K. a to ve prospěch statutárního města 

Přerova  za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč/bm dle vnitřního předpisu č. 12/2017 a 

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi I.D.  

a D.K. jako vlastníky pozemku a budoucími povinnými z věcného břemene a statutárním 

městem Přerov jako stavebníkem a budoucím oprávněným z věcného břemene ve znění dle 

přílohy č. 3. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – převod pozemku p.č. 6850/5 o výměře 3949 m2, 

vše vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené a v k.ú. Přerov do vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

 

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

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

na základě tohoto právního jednání. 
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4144/99/7/2018 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku v 

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 418 ost. plocha v 

k.ú. Lýsky 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřídit věcné břemeno – služebnost, odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene zřídit, uložit  a provozovat vodovodní řad  a s tím spojeného omezení, spočívajícího v 

povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na 

zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění vodovodního řadu k tíži pozemku p.č. 418 v k.ú. Lýsky ve vlastnictví statutárního 

města Přerova ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Přerov, 

Šířava 482/21, PSČ 750 02, IČ 47674521. 

  

 Věcné břemeno - služebnost bude zřízena tak, že  bude uzavřena  smlouva o zřízení věcného 

břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným z věcného břemene - 

služebnosti, na straně jedné a  společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Přerov, Šířava 

482/21, PSČ 750 02, IČ 47674521, jako  oprávněným z věcného břemene - služebnosti na straně druhé 

v rámci smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 412/1, p.č. 416/1 a p.č. 

419, vše v k.ú. Lýsky.  

Výše úhrady za věcné břemeno  k pozemku p.č. 418 bude činit 120,- Kč, která bude navýšena o 

příslušnou DPH. 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

4145/99/7/2018 Uzavření dohody o narovnání  - uzavření nájemní smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu  v domě č.p. 2076, příslušném k části obce Přerov I – 

Město, na pozemku parc. č. 3991 v k.ú. Přerov, manželům V.  na ukončení nájemní smlouvy 

ze dne 12.11.1999 dle jejího článku VII a v souladu s ustanovením § 2288, odst. 1 písm. c) 

příp. d) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

 

2. schvaluje vyplacení poměrné části ceny bytu určenou znaleckým posudkem č. 207/2017 vč. 

jeho doplňku ve výši  270 000,- Kč, v souladu s ustanovením nájemní smlouvy ze dne 

12.11.1999. 

 

3. bere na vědomí nesouhlasné stanovisko manželů V.  k uvedenému vypořádání, kdy sdělili, že 

jsou ochotni v případě záporného stanoviska Rady města k přidělení jiného bytu podat žalobu 

na ušlý zisk z nájmu bytu. 

 

 

4146/99/7/2018 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem 

Přerovem jako věřitelem a L.H., nájemkyní bytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 2526, 
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příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/4 v k.ú. Přerov  jako 

dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje splácet pohledávky statutárního města Přerova na 

nájemném z bytu, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, vyúčtování služeb za rok 2017 

a úroku z prodlení k datu 24.09.2018 v celkové částce 19.191,00 Kč - dluh na nájemném a 

zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 16.555,00 Kč, na vyúčtování služeb za rok 

2017 částku 1.606,00 Kč a na úroku z prodlení k datu konání Zastupitelstva dne 24.09.2018 

činí 1.030,00 Kč, a to v měsíčních splátkách po 600,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 32 měsíců 

ode dne uzavření dohody (31 měs po 600,- Kč, 1 měs po 591,- Kč) . Podmínkou uzavření 

dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi 

věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas 

a v plné výši. 

 

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

bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

4147/99/7/2018 Schválení účasti Statutárního města Přerov a příspěvkových 

organizací v centralizovaném zadání veřejné zakázky na poskytování 

dodávek zemního plynu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje účast Statutárního města Přerov a příspěvkových organizací založených či 

zřízených statutárním městem Přerov, jako pověřujících zadavatelů v centralizovaném zadání 

veřejné zakázky na poskytování dodávek zemního plynu, dle důvodové zprávy 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisu Smlouvy o centralizovaném 

zadání dle Přílohy č. 1 

 

 

4148/99/9/2018 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemních smluv k obecním 

bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+kk), o ploše 58,45 m2, v domě č. p. 1949, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1160, v k. ú. Přerov, nám. Fr. 

Rasche, č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní V.Ř., za nájemné ve výši     

3 587 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31.12. 2018 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+kk), o ploše 57,36 m2, v domě č. p. 1949, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1160 v k. ú. Přerov, nám. Fr. 

Rasche, č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní K.M., za nájemné ve výši    

3 496 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 2 na dobu určitou do 31. 12. 2018 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+kk), o ploše 61,17 m2, v domě č. p. 1949 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1160, v k. ú. Přerov, nám. Fr. 

Rasche, č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní A.F., za nájemné ve výši     

3 734 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
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zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 12. 2018 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+kk), o ploše 58,17 m2, v domě č. p. 1949 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1160 v k. ú. Přerov, nám. Fr. 

Rasche, č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4 s paní B.P. , za nájemné ve výši       

3 538 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 12. 2018 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+kk) o ploše 60,53 m2, v domě č. p. 1949 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1160, v k. ú. Přerov, nám. Fr. 

Rasche, č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5 s paní D.W., za nájemné ve výši       

3 701 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 31. 12. 2018 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 03.09.2018 

 

 

4149/99/9/2018 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 

statutárního města Přerov 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí Zprávu o aktuálním vývoji na ubytovnách 

provozovaných na území statutárního města Přerov s aktualizovanými údaji k 30. 6. 2018. 

 

 

4150/99/9/2018 Přijetí nepeněžitého daru pro Sociální služby města Přerova, p. o. 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví Sociálních 

služeb města Přerova, p. o., Kabelíkova 14a, Přerov, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. 
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4151/99/10/2018 Smlouva s MV ČR o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na 

Produkty Microsoft 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na Produkty 

Microsoft mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad 

Štolou 936/3, IČ: 00007064, jako centrálním zadavatelem a statutárním městem Přerovem  

 

2. pověřuje podpisem smlouvy, dle bodu 1 usnesení, náměstka primátora Ing. Petra Měřínského. 

 

 

V Přerově dne 23. srpna 2018 

 

 

 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                                               Ing. Vladimír Holan 

primátor statutárního města Přerova                                                                   člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


