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 USNESENÍ ze 100. schůze Rady města Přerova konané dne 6. září 2018 

 

4152/100/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 100. schůze Rady 

města Přerova konané dne 6. září 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 100. schůze Rady města Přerova konané dne 6. září 2018, 

 

2. schvaluje Ing. Jiřího Kohouta ověřovatelem usnesení a zápisu 100. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

4153/100/4/2018 Rozpočtové opatření č. 17 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

4154/100/6/2018 Studie "Cyklostezka Dluhonice-Předmostí" 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace ke zpracované studii "Cyklostezka 

Dluhonice-Předmostí". 

 

 

4155/100/6/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0961/2018                  

na realizaci stavby „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“ 

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

č. SML/0961/2018, ze dne 14. 6. 2018, na provedení stavby „Demolice domu Kojetínská 1831, 

Přerov“ (dále také jen „Smlouva“), se zhotovitelem PB SCOM s.r.o., sídlem Radniční 28, Hranice I-

Město, 753 01  Hranice, IČO: 25397087, 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 „Demolice domu Kojetínská 1831, 

Přerov“ 5 851 946,13 Kč bez DPH se mění na cenu 5 906 668,40 Kč bez DPH, tj. 7 147 068,76 Kč 

včetně DPH. 

 

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

č. SML/0961/2018 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřeného 

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

3677/87/6/2018, ze dne 8. března 2018. 
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4156/100/6/2018 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků v Přerově, SO 104 Ulice 

Seifertova“ - rozhodnutí o vyloučení účastníka, výběru dodavatele a 

schválení uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

P18V00000035 na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků v Přerově, SO 104 Ulice 

Seifertova“, které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem 

podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 „Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu statutárním městem Přerov“, a z doporučení a závěrů komise pověřené            

k provádění těchto úkonů, 

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 4 Milan Oračko, 783 47, Hněvotín 159,                 

IČ: 46555731, z důvodu nedoručení požadovaného objasnění nebo doplnění údajů, dokladů 

vzorků nebo modelů a nesplnění podmínek účasti ve výběrovém řízení, 

 

3. rozhodla o výběru dodavatele STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000,         

IČ: 60838744, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového řízení, jehož 

nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení 

nabídek, 

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 

15000, IČ: 60838744, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 3 779 323,10 Kč bez DPH, tj. 4 572 980,95 Kč s DPH. 

 

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

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

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

 

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

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 91. Rady města Přerova konané 

dne 2. května 2018 (č. usn. 3778/91/7/2018), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

 

4157/100/6/2018 Veřejná zakázka „Údržba komunikace Petřivalského“ – 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 „Údržba komunikace 

Petřivalského“, 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 „Údržba 

komunikace Petřivalského“, je účastník výběrového řízení Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný 



3 

 

závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ 48035599, 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 Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, 

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ 48035599, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Údržba komunikace Petřivalského“. 

                

Cena za plnění bude činit 2.260.000 Kč bez DPH, tj. 2.734.600 Kč vč. DPH. 

 

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

součinnost k uzavření smlouvy, bude smlouva uzavřena po provedení posouzení splnění zadávacích 

podmínek nabídky účastníka výběrového řízení, jehož nabídka se na základě hodnocení umístila jako 

další v pořadí. 

 

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. 4054/98/6/2018, ze dne 9. srpna 2018. 

 

 

4158/100/6/2018 Veřejná zakázka „Údržba komunikace Vsadsko a Kozlovská“ – 

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 „Údržba komunikace 

Vsadsko a Kozlovská“, 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 „Údržba 

komunikace Vsadsko a Kozlovská“, je účastník výběrového řízení Swietelsky stavební s.r.o., 

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ 48035599, 

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 Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, 

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ 48035599, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Údržba komunikace Vsadsko a Kozlovská“. 

                

Cena za plnění bude činit 2.710.000 Kč bez DPH, tj. 3.279.100 Kč vč. DPH. 

 

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

součinnost k uzavření smlouvy, bude smlouva uzavřena po provedení posouzení splnění zadávacích 

podmínek nabídky účastníka výběrového řízení, jehož nabídka se na základě hodnocení umístila jako 

další v pořadí. 

 

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. 4053/98/6/2018, ze dne 9. srpna 2018. 
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4159/100/6/2018 Veřejná zakázka „Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-

Vinary, Za Vrbím“ – schválení uzavření smlouvy/zrušení výběrového 

řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí sdělení dodavatele REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou 

I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ 26863057, vybraného, rozhodnutím Rady města 

Přerova č. usn. 4122/99/6/2018, k plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava propustku 

Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-Vinary, Za Vrbím“, o neposkytnutí součinnosti vedoucí               

k uzavření smlouvy, uvedené v příloze č. 1, 

 

2. ruší , v souladu s ust. části VII. Zadávací dokumentace, výběrové řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-

Vinary, Za Vrbím“. 

 

 

4160/100/6/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0852/2018                 

na realizaci stavby „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5“ 

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

SML/0852/2018, ze dne 1. 6. 2018, na provedení stavby „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, VELKÁ DLÁŽKA 5“ (dále také jen „Smlouva“), se zhotovitelem 

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

25395653, 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, VELKÁ DLÁŽKA 5“ 1 102 326,- Kč bez DPH se mění na cenu 1 112 556,- Kč 

bez DPH, tj. 1 346 192,76 Kč včetně DPH. 

 

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

č. SML/0852/2018 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřeného 

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

3628/86/6/2018, ze dne 22. 2. 2017. 

 

 

4161/100/7/2018 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) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje uzavření dodatku č. 2 k 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 



5 

 

Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 282/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44)         

o výměře 67,18 m2 , ve znění dle přílohy.  

 

 Dodatek č. 2 se týká změny: 

1. výše nájemného. Původní výše nájemného 205.000,-Kč/rok (bez DPH) se mění na novou 

výši nájemného 119.983,-Kč/rok (bez DPH). 

2.  doby nájmu.  Původní doba nájmu - na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce se 

mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou, 3 roky, s účinností od 15.9.2018. 

3. ujednáním bude stanovení výše podpory malého rozsahu (de minimis). 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

4162/100/7/2018 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – pozemku 

p.č. 907/11 zast. pl. o výměře 24 m2 jehož součástí je stavba bez 

č.p./č.ev., garáž, v k.ú.Přerov - výpověď z nájmu                                                                                                                                                                  

Rada města Přerova po projednání schvaluje podání výpovědi z nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené 

dne 13.6.2011 mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a panem Z.G. (jako nájemcem). 

Předmětem nájmu je pozemek p.č. 907/11 zast. pl. o výměře 24 m2 jehož součástí je stavba bez 

č.p./č.ev., garáž, v k.ú. Přerov.  

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. 

 

 

4163/100/7/2018 Nájem a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova - 

uzavření dodatku k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě        

o zřízení služebnosti - p.č. 503/1 k.ú. Penčice a p.č. 708 k.ú. Penčičky 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. 4084/98/7/2018 přijaté na 98. schůzi dne 9.8.2018, kterým schválila 

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 

(jako pronajímatelem a budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem      

a budoucím oprávněným). 

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 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. 503/1       

v k.ú. Penčice a pozemek p.č. 708 v k.ú. Penčičky. V ostatním se ujednání smlouvy nemění 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.09.2018 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 
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4164/100/7/2018 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  

prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 1380, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24 v k.ú. Přerov 

(Palackého 19)  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část prostor o celkové výměře 87,5 m2 v budově 

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

pozemku p.č. 24, (Palackého 19) v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako 

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

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

určitou, 29 dnů, od účinností nájemní smlouvy. Výše nájemného za dobu 29 dnů bude činit 

157,-Kč (bez DPH), která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Ujednáním nájemní 

smlouvy bude úhrada za bezesmluvní užívání prostor za období od 30.7.2018 do doby 

účinnosti nájemní smlouvy a stanovení výše podpory malého rozsahu (de minimis). Účelem 

nájmu bude využití prostor pro umístění ekonomického a personálního odboru společnosti       

a pro zajišťování uvedené agendy i pro Vysokou školu logistiky o.p.s.. Náklady na 

spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem prostoru v budově občanské vybavenosti 

č.p. 1380, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 24  v k.ú. 

Přerov (Palackého 19) – místnost č. 5, č. 6 a č. 8 o celkové výměře 87,5 m2. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

4165/100/7/2018 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

prostoru v budově občanské vybavenosti  č.p. 829, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 1981/16 

(Jasínkova 4) a části pozemku p.č. 1981/45 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na prostor v budově občanské vybavenosti  č.p. 829, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 1981/16 (Jasínkova 4 – 

bývalá kočárkárna) o výměře 39,4 m2 a na část pozemku p.č. 1981/45 ost. pl., zeleň o výměře 

49,5 m2 (část mezi prostorem kočárkárny a budovou Jasínkova 4) vše v k.ú. Přerov uzavřené 

mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a obecně prospěšnou společností 

AJORODINKA mateřská škola, se sídlem Přerov I-Město, Želatovská 2617/12, IČ 02590425, 

jako výpůjčitelem, ve znění dle přílohy. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou, 3 roky,        

s účinností od 17.9.2018, s výpovědní dobou 3 měsíce. Účelem výpůjčky bude využití 

nemovitostí pro potřeby Dětské skupiny pro uložení nářadí a pomůcek na venkovní hry. 

Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 
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4166/100/7/2018 Zřízení věcného břemene - služebnosti  na  nemovitém majetku 

statutárního města Přerova- pozemku p.č. 540 v k.ú. Přerov - dodatek 

č. 1 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  ze dne 

4.5.2017 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným ze  

služebnosti  a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 

Praha 3, IČ 04084063, jako oprávněným ze služebnosti na pozemcích  p.č. 4937,  p.č. 4957/2, 

p.č. 4957/3, p.č. 551/2, p.č. 552/1, p.č. 552/9,  p.č. 587/1 vše v k.ú.  Přerov, Dodatkem se 

rozšiřuje zatížení služebností na pozemek p.č. 540 v k.ú. Přerov. V ostatním se ujednání 

smlouvy nemění. 

 

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

1. návrhu usnesení  a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto 

právního jednání. 

 

 

4167/100/7/2018 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku ČR- 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – pozemku p.č. 

260 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení  věcného  břemene – služebnosti, odpovídající 

právu oprávněného z věcného břemene služebnosti, zřídit  na části pozemku  p.č. 260 v k.ú. Újezdec     

u Přerova,  stavbu „Optické propojení metropolitní sítě města Přerova s novostavbou Požární stanice   

v Přerově“  a s tím spojeného omezení povinného spočívající 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 tohoto  zařízení k tíži  

pozemku p.č. 260 v k.ú. Újezdec u Přerova v majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových  se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, jako budoucího povinného,  ve prospěch 

statutárního města Přerova, jako budoucího oprávněného ze služebnosti za zálohovou cenu  8112,- Kč, 

která bude  následně zúčtována  vůči jednorázové úhradě, a to ke dni  uzavření Smlouva o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě, ve znění přílohy. 

 

 

4168/100/7/2018 Smlouva s Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových o podmínkách  užívání prostoru v budově bez č.p./č.e., 

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

1240/1 v k.ú. Přerov (dvorní trakt Smetanova 7) a poskytování služeb v 

souvislosti s jeho užíváním  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

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

o podmínkách užívání prostoru o výměře 16,65 m2 - garáže č. 12 situované ve dvorním traktu 

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

1240/1 v k.ú. Přerov (Smetanova 7) a poskytování služeb v souvislosti s jeho užíváním,          

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. 

 

 

4169/100/7/2018 Těžební činnost na LHC Přerov 2 ( Svrčov) v rámci kůrovcové 

kalamity 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o stavu lesních porostů v důsledku kůrovcové kalamity na LHC 

Přerov 2 a možnosti těžby a prodeje vytěženého dříví, 

 

2. schvaluje návrh varianty č. 2 dle důvodové zprávy, 

 

3. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb postupovat ve věci těžby a prodeje dříví 

dle varianty č. 2 

 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín:10.9.2018 

 

 

4170/100/8/2018 Přijetí peněžitých darů účelově určených a nepeněžitých darů do 

vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitých darů účelově určených                       

a nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací Základní školy Přerov, Svisle 13, 

Základní školy Přerov, Trávník 27 a Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, zřízených 

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: 15.09.2018 

 

 

4171/100/9/2018 Tréninkové bydlení -  poskytnutí daru osobám v tíživé životní situaci 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 650,- Kč - movitý majetek dle 

bodu 1 důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem 

jako dárcem a paní V.Ř., jako obdarovaným, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro 

účely vybavení přiděleného obecního bytu v rámci projektu "Tréninkové bydlení". 

 

2. schvaluje poskytnutí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 750,- Kč - movitý majetek dle 

bodu 2 důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem 

jako dárcem a paní B.P., jako obdarovaným, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro 

účely vybavení přiděleného obecního bytu v rámci projektu "Tréninkové bydlení". 

 

3. schvaluje poskytnutí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 300,- Kč - movitý majetek dle 

bodu 3 důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem 
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jako dárcem a paní D.W., jako obdarovaným, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro 

účely vybavení přiděleného obecního bytu v rámci projektu "Tréninkové bydlení". 

 

4. schvaluje poskytnutí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 350,- Kč - movitý majetek dle 

bodu 2 důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem 

jako dárcem a paní A.F., jako obdarovaným, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro 

účely vybavení přiděleného obecního bytu v rámci projektu "Tréninkové bydlení". 

 

5. pověřuje náměstka primátora Ing. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodů 1 - 4 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu. 

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

Termín: 07.09.2018 

 

 

4172/100/10/2018 Výsledky soutěže Předzahrádka roku 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje výsledky soutěže Předzahrádka roku 2018, a to dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem 

jako dárcem a vítězi soutěže Předzahrádka roku 2018 jako obdarovanými, a to dle důvodové 

zprávy, 

 

3. ukládá Kanceláři primátora projednat úpravu soutěžních podmínek dle doporučení soutěžní 

poroty pro případné vyhlášení dalšího ročníku soutěže, 

 

4. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem darovacích smluv. 

 

 

4173/100/10/2018 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 

města Přerova pro rok 2019 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit v souladu 

se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova pro rok 2019" s tím, že předpokládaný objem finančních 

prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2019 na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí        

150 000 Kč. 

 

 

4174/100/10/2018 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

pro rok 2019 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit v souladu 

se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2019" s tím, že předpokládaný objem finančních 
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prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2019 na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí        

850 000 Kč. 

 

 

4175/100/10/2018 Darovací smlouva – Teplo Přerov a.s.  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí nepeněžitého daru – 4 ks průkazek k bezplatnému plavání a bruslení               

v zařízeních provozovaných společností Teplo Přerov a.s. a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a společností Teplo Přerov a.s., IČ: 

25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov I – Město, Přerov, jako dárcem, jejímž 

předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely ocenění významných výkonů přerovských 

sportovců v roce 2018, 

 

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

návrhu na usnesení. 

 

 

4176/100/10/2018 Pronájem restauračního zařízení Městský dům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje rámcové podmínky pro pronájem prostor sloužících podnikání v budově občanské 

vybavenosti č.p. 148, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 136 

v k.ú. Přerov (Kratochvílova 1 – Městský dům) – prostory restaurace včetně salonku, kuchyně, 

sklady, část sklepů včetně šaten pro personál, kavárna včetně příslušenství a zázemí, WC 

přináležející ke kavárně, kancelář ve 2. poschodí o celkové výměře 955,30 m2, dle důvodové 

zprávy. 

 

2. pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova Mgr. 

Jaroslava Macíčka k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením nájemní 

smlouvy mezi příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova jako 

pronajímatelem a společností JANA a.s,, se sídlem Koliby 2824/2, Přerov I-Město, 750 02  

Přerov, IČ: 451 92 863 jako nájemcem. 

 

3. ukládá řediteli příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova            

Mgr. Jaroslavu Macíčkovi předložit dojednaný návrh smlouvy o pronájmu prostor na jednání 

Rady města Přerova dne 4.10.2018. 

 

 

4177/100/10/2018 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2019  

Rada města Přerova po projednání stanovuje dobu sňatků v roce 2019 ve slavnostní zámecké síni        

v Přerově čp. 1, Horní náměstí 1 a v parku Michalov v Přerově v termínech uvedených v Příloze. 

 

 

4178/100/10/2018 Petice občanů ul. Seifertova ve věci změn dopravního režimu - 

doplnění 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s návrhem odpovědi petičnímu výboru. 
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4179/100/10/2018 Podněty a připomínky z  41. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

vznesenými na 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský 

Termín: 14.09.2018 

 

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

na 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova v souladu s ustanoveními platného jednacího 

řádu zejm. čl. 8, odst.1 písm. c). 

 

 

4180/100/10/2018 Smlouva o spolupráci při organizaci oslav 28. října 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při organizaci oslav 28. října mezi Olomouckým 

krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 606 09 460 a Statutárním městem Přerovem, 

Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825, 

 

2. pověřuje primátora Mgr. Vladimíra Puchalského k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

4181/100/10/2018 Smlouva s Českou poštou, s.p. o poskytnutí služeb „Hybridní pošty“  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb Hybridní pošty mezi Statutárním městem 

Přerov a Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1,               

IČO: 47114983, DIČ: CZ47114983, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu            

v Praze, oddíl A, vložka 7565. 

 

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

 

 

V Přerově dne 6. září 2018 

 

 

 

                     Ing. Petr Měřínský                                                                              Ing. Jiří Kohout 

náměstek primátora statutárního města Přerova                                                člen Rady města Přerova 

 

 


