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 USNESENÍ ze 101. schůze Rady města Přerova konané dne 20. září 2018 

 

4182/101/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 101. schůze Rady 

města Přerova konané dne 20. září 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 101. schůze Rady města Přerova konané dne 20. září 2018, 

 

2. schvaluje náměstka primátora p. Pavla Košutka ověřovatelem usnesení a zápisu 101. schůze 

Rady města Přerova. 

 

4183/101/3/2018 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2018 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přípravu řádné inventarizace majetku a závazků 

statutárního města Přerov za rok 2018 včetně plánu a instrukcí k jejímu provedení viz příloha č. 1 a 

příloha č. 2. 

 

4184/101/4/2018 Rozpočtové opatření č. 18 

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). 

 

4185/101/6/2018 Změna vnitřního předpisu č. 15/2016  Zásady postupů a pravidel 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými 

organizacemi zřízenými statutárním městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č……/2018, kterým se mění vnitřní předpis 

č. 15/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými 

organizacemi zřízenými statutárním městem Přerov, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

4186/101/6/2018 Veřejná zakázka „Aktualizace  DTMM  pro GIS  MMPr“ - 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 P18V00000066 na služby 

„Aktualizace  DTMM  pro GIS  MMPr“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu P18V00000066 na 

služby „Aktualizace  DTMM  pro GIS  MMPr“, 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, 
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3. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. GEOF - zeměměřická kancelář s.r.o., Dvořákova 2635/63, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov 

02670577 

2. GEOKAM Přerov s.r.o., Kratochvílova 624/43, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov 

25844415 

3. Geprois, spol. s r.o., Na Hrázi 1139/13, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 61945315 

4. Intecom GEO s.r.o., Přerov - Přerov I-Město, Interbrigadistů 87/2, PSČ 

75002 

25839501 

5. MDP GEO, s.r.o., Luhačovice, Masarykova 202, okres Zlín, PSČ 76326 25588303 

 

4. 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 

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Pavel Košutek zástupce zadavatele 

Ing. Antonín Krejčíř odborník Ing. Tomáš Saňka odborník 

Ing. František Šaněk odborník Ing. Jiří Janalík odborník 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

4187/101/6/2018 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa 

(ul. Teličkova 1 – 6)“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, 

schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění 

úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku na 

stavební práce s názvem „Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa (ul. Teličkova 

1 – 6)“ dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje smluvní zastoupení zadavatele jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle § 43 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, pro 

zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Regenerace panelového sídliště 

Předmostí, 13. etapa (ul. Teličkova 1 – 6)“, za podmínky schválení finančního krytí, 

 

3. pověřuje Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na základě 

vnitřního předpisu č. 4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu 
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města Přerova, v platném znění, k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s 

uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím administrátorem 

společností S-Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ 25526171. 

 

4188/101/6/2018 Veřejná zakázka „Externí zajištění činnosti městského architekta“ – 

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 „Externí zajištění činnosti 

městského architekta“, 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 „Externí 

zajištění činnosti městského architekta“, je účastník výběrového řízení Ing. arch. Zdeněk 

Trefil, se sídlem Pod Oborou 860, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 65349172, 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 Ing. 

arch. Zdeňkem Trefilem, se sídlem Pod Oborou 860, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 65349172, 

jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Externí zajištění činnosti městského 

architekta“. 

                

Cena za plnění bude činit: 450.000,- Kč včetně DPH za 1 rok  

 

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

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

pověření usnesením 89. Rady města Přerova konané dne 5. dubna 2018, č. usnesení 3705/89/6/2018. 

 

4189/101/6/2018 Veřejná zakázka „Zajištění internetové konektivity pro Statutární 

město Přerov“ – 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 „Zajištění internetové 

konektivity pro Statutární město 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 „Zajištění 

internetové konektivity pro Statutární město Přerov“, je účastník výběrového řízení Nej.cz 

s.r.o., Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 03213595, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která splňuje stanovené 

zadávací podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací mezi 

Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a obchodní společností Nej.cz s.r.o., 

Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 03213595, jako poskytovatelem, na 
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veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajištění internetové konektivity pro Statutární město 

Přerov“. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 

                

Cena za plnění bude činit 8.500,00 Kč bez DPH/za měsíc, tj. 10.285,00 Kč vč. DPH/za měsíc. 

 

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

součinnost k uzavření smlouvy, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, jehož 

nabídka se na základě hodnocení umístila jako další v pořadí a současně splnila stanovené zadávací 

podmínky. 

 

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. 4057/98/6/2018 ze dne 9. srpna 2018. 

 

 

4190/101/6/2018 Veřejná zakázka „Energetická opatření v budově Palackého 1381/25 v 

Přerově – výměna oken“ – 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 podlimitní veřejné zakázky „Energetická opatření v budově Palackého 1381/25 v 

Přerově – výměna oken“, zadávané v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o 

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

s § 26 zákona, v podlimitním režimu podle části třetí zákona v rámci zjednodušeného 

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

částí zákona 

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „Energetická 

opatření v budově Palackého 1381/25 v Přerově – výměna oken“, je účastník zadávacího 

řízení společnost PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I – 

město, IČ: 27769585, jehož nabídka pro veřejnou zakázku 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 PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I – 

město, IČ: 27769585, jako dodavatelem podlimitní veřejné zakázky „Energetická opatření v 

budově Palackého 1381/25 v Přerově – výměna oken“, za podmínky schválení finančního 

dokrytí investiční akce. 

                

Cena za plnění bude činit: 9 249 426,32 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 3973/96/6/2018 ze dne 28. 6. 2018. 
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4191/101/6/2018 Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

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

stavby „Modernizace  místa  křížení –mosty přes tratě  SŽDC v 

Přerově v ul. Dluhonská“ 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. smlouvy 

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

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

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

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

 

Předmětem dodatku č. 3 je změna rozsahu předmětu plnění ( vícepráce). Cena za plnění se dodatkem 

č. 1 navyšuje o 190 578,18 Kč bez DPH z  76 178 363,17 Kč bez DPH sjednané dle dodatku č.2 ve 

smlouvě na konečnou cenu 76 368 941,35 Kč bez 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. 2821/71/6/2017, ze dne 8.6.2017. 

 

4192/101/6/2018 Demolice budovy č.p. 1573 objekt bydlení na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 

Přerov - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky sítě distribučního zařízení 

č. Z_S14_12_8120066485 související se stavbou "Demolice budovy č.p. 1573 objekt bydlení 

na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov" (ubytovna Chemik), 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. 

 

4193/101/7/2018 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - část pozemku p.č. 34 a pozemku p.č. 

250/1 za pozemek p.č. 1027/1 vše v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu pozemku p.č. 

1027/1 orná půda o výměře 3.814 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve společném jmění manželů J. a A. S. 

za část pozemku p.č. 34 zahrada označené dle geometrického plánu č. 604-178/2014 jako pozemek 

p.č. 34/3 zahrada o výměře  1.193 m2   a   p.č. 250/1 zahrada  o výměře 776 m2  oba v k.ú. Újezdec u 

Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

4194/101/7/2018 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

- pozemku p.č. 2614/6 v k.ú. Přerov 

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

převod pozemku p.č. 2614/6 zast. plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
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statutárního města Přerova do společného jmění manželů O.D. a L.D. za  kupní cenu ve výši   8.300,- 

Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy. 

 

4195/101/7/2018 Protipovodňová opatření v Přerově na Nábř. Dr. E. Beneše - 

vypořádání majetkových vztahů 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody o ukončení smlouvy 

o smlouvě budoucí darovací uzavřené mezi Povodím Moravy, s.p., jako budoucím dárcem, a 

statutárním městem Přerov, jako budoucím obdarovaným, dne 03.12.2015, č. smlouvy 

MMPr/SML/2799/2015 ve znění přílohy č. 1. 

 

2. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucím zřízení služebnosti uzavřené 

mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím povinným, a Povodím Moravy, s.p., jako 

budoucím oprávněným, dne 03.12.2015, č. smlouvy MMPr/SML/2734/2015 ve znění přílohy 

č. 2. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod částí pozemků p.č. 

3786/3 (ostatní plocha) o výměře 395 m2, p.č. 4948/1 (ostatní plocha) o výměře 42 m2, p.č. 

3798 (ostatní plocha) o výměře 28 m2, p.č. 3786/4 (ostatní plocha) o výměře 3 m2, p.č. 3786/5 

(ostatní plocha) o výměře 37 m2 a p.č. 3786/6 (ostatní plocha) o výměře 16 m2, vše v k.ú. 

Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku Povodí Moravy, s.p., a uzavření 

darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako dárcem a Povodím Moravy, s.p., IČ 

70890013. se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, jako obdarovaným, ve znění přílohy č. 3. 

 

4. schvaluje výpůjčku 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, vše v k.ú. Přerov a stavebních objektů 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. 

 

Nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě 

protipovodňového opatření mezi Povodím Moravy, s.p., jako budoucím půjčitelem a statutárním 

městem Přerov, jako budoucím vypůjčitelem ve znění přílohy č. 4. 

Výpůjčka se sjednává na dobu určitou do dne nabytí účinnosti darovací smlouvy uzavřené dle bodu 5. 

návrhu usnesení, kterou budou vlastnická práva k předmětu výpůjčky převedena ve prospěch 

vypůjčitele. 

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod částí pozemků p.č. 

3786/3, p.č. 4948/1, p.č. 3798, 3786/4, p.č. 3786/5 a p.č. 3786/6, vše v k.ú. Přerov a 

stavebních objektů 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 a uzavření budoucí darovací smlouvy a smlouvy o 

podmínkách provozu a užívání protipovodňového opatření mezi Povodím Moravy, s.p. jako 

budoucím dárcem a statutárním městem Přerov, jako budoucím obdarovaným, jejímž 

předmětem je bezúplatný převod částí pozemků p.č. 3786/3, p.č. 4948/1, p.č. 3798, 3786/4, 

p.č. 3786/5 a p.č. 3786/6, vše v k.ú. Přerov a stavebních objektů 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 ve 

znění přílohy č. 5. 
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4196/101/7/2018 Bezúplatný převod  nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerov - pozemku p.č. 5/1 a p.č. 5/6 oba ostatní plocha v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný a 

schválit bezúplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 5/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 614 m2 a p.č. 5/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 554 m2 vše 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,  a to včetně zavazujících a omezujících podmínek  a 

sankčních ujednání a zřízení věcného břemene spočívajícího v závazku nezcizit převáděný majetek a 

nezatížit  je zástavním právem dle důvodové zprávy, a to po dobu 10-ti let ode dne nabytí do svého 

vlastnictví 

 

4197/101/7/2018 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov - pozemku p.č. 4967/1 a p.č. 4968 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný a 

schválit bezúplatný převod nemovitých věcí - části pozemků p.č. 49671 a p.č. 4968 oba  ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 6663-88/2017 ze dne 10.1. 2018 

se jedná o pozemky p.č. 4967/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2, p.č. 4967/22 

ostatní plocha ostatní komunikace  o výměře 3 m2 , p.č. 4968/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 504 m2 a p.č. 4968/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 995 m2 vše v k.ú. Přerov z 

vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřadu pro zastupování státu 

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

2, do vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

4198/101/7/2018 Převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerov -  

pozemku p.č. 61 v k.ú. Dluhonice. 

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

převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 61 zahrada o výměře 403 

m2  v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví V.O. za dohodnutou kupní cenu 141 050,- Kč a uzavření kupní 

smlouvy,  ve znění dle přílohy č. I 

 

4199/101/7/2018 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 neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s účinností od 30.9.2018. Výše 

nájemného bude činit 33.140,-Kč/rok (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. 

 

4200/101/7/2018 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 

prostor sloužících podnikání  v objektu občanské vybavenosti č.p. 

3217, Kabelíkova 14a, příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  který 

je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro seniory)  a 

nájem movitých věcí v majetku statutárního města Přerova zařízení a 

vybavení kuchyňského bloku                                                                                                                                                                                                                                          

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova - prostor sloužících podnikání - kuchyňského bloku - pavilon A a bufetu - pavilon C, v 

objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušném k  části obce  Přerov I-

Město,  který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov,  o celkové výměře 229,48 m2 

mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Zařízením školního stravování 

Přerov, příspěvková organizace, se sídlem Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, jako 

nájemcem ve znění dle přílohy č. 1. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s 

účinnosti od 1.11.2018. Účelem nájmu je zajištění dodávky stravy a provozu bufetu v Domově 

pro seniory, Kabelíkova 14a, Přerov. Roční  nájemné bude činit 192.858,00 Kč a bude 

navýšeno o příslušnou sazbu DPH. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.10.2018 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem movitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova - zařízení a vybavení kuchyňského bloku, v objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, 

Kabelíkova 14a, příslušném k  části obce  Přerov I-Město,  který je součástí pozemku p.č. 

5196/25 v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov,  jako pronajímatelem a Zařízením 

školního stravování Přerov, příspěvková organizace, se sídlem Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 

49558277, jako nájemcem ve znění dle přílohy č. 2. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 

roky, s účinností od 1.11.2018. Roční nájemné bude činit celkem 35.420,- Kč včetně DPH. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.10.2018 

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

1. a bodu 2. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

4201/101/7/2018 Nájem nemovitých věcí  pozemků p.č. 4811/4  v k.ú. Přerov, ve 

vlastnictví Lesů ČR s.p. Lesní správa Prostějov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem  nemovité věci ve 

vlastnictví  Lesů ČR s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106/19 Nový Hradec, IČ. 42196451 jako 

pronajímatelem  a statutárním městem Přerov jako nájemcem  na nájem pozemků p.č. 4811/4 ostatní 

plocha o výměře 1069 m2 v k.ú. Přerov. Nájem se sjednává na dobu určitou  od 1.10.2018 do 

31.12.2022 . Roční nájemné činí 32 070,-Kč, t.j. 30,- Kč/m2.  

Součástí nájemní smlouvy je ustanovení  o úhradě za bezesmluvní užívání  pozemku p.č. 4811/4  

ostatní plocha  v k.ú. Přerov,  za období od 1.10.2015 do 30.9. 2018 ve výši 96 210,- Kč , které náleží 

Lesům ČR s.p, Hradec Králové , Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,  IČ. 42196451, ve znění 

přílohy. 
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4202/101/7/2018 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 2185/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 2185/2 ost. pl., ost. komunikace  v 

k.ú. Přerov o výměře 1 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a příspěvkovou 

organizací Městská knihovna v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Žerotínovo nám. 211/36, 

IČ 70887616, jako vypůjčitelem, ve znění dle přílohy.  Výpůjčka bude uzavřena na dobu 

určitou, 3 roky s výpovědní dobou 3 měsíce. Část pozemku bude využita pro umístění 

samoobslužného návratového boxu pro uživatele knihovních služeb určeného k vrácení 

vypůjčených knih z Městské knihovny v Přerově. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

4203/101/7/2018 Stanovení harmonogramů činností k zajištění financování obnovy 

stávajícího majetku obce 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje harmonogram činností k zajištění obnovy stávajícího majetku obce: 

 

1) Realizaci prodeje  zbytného majetku do VI/2019 

2) Nastavení systému financování obnovy majetku do XI/2018 

3) Konsolidace majetku do III/2019 

4) Plán obnovy majetku města do VII/2019 

5) Vytvoření Fondu obnovy majetku města do VIII/2019 

 

2. pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb koordinací těchto činností a to ve 

spolupráci s Odborem ekonomiky, Odborem vnitřní správy a Odborem sociálních věcí a 

školství. 

 

4204/101/7/2018 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

č.o. 12 (vč. zařizovacích předmětů), s panem M.J., za nájemné ve výši 130 Kč/m2/měsíc 

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

na dobu určitou do 31. 10. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+1), o ploše 56,99 m2, v domě č. p. 1477, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 655, v k. ú. Přerov, Komenského 

č. o. 54 (vč. zařizovacích předmětů), s paní A.V., za nájemné ve výši 65,- Kč/m2/měsíc (nájem 

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

určitou do 31. 10. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 
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3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (1+1), o ploše 63,13 m2, v domě č. p. 119, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 21, v k. ú. Přerov, Kratochvílova 

č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s paní L.M., za nájemné ve výši 70,- Kč/m2/měsíc (nájem 

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

určitou do 31. 10. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

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

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

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

 

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

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

č.o. 12 (vč. zařizovacích předmětů), s paní A.V. 

 

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

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

č.o. 12 (vč. zařizovacích předmětů), s paní B.N. 

 

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

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

č.o. 12 (vč. zařizovacích předmětů), s panem P.K. 

 

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

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

č.o. 12 (vč. zařizovacích předmětů), s panem V.P. 

 

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

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

č.o. 12 (vč. zařizovacích předmětů), s paní G.S. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+1), o ploše 56,99 m2, v domě č. p. 1477, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 655, v k. ú. Přerov, Komenského 

č. o. 54 (vč. zařizovacích předmětů), s paní L.M. 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+1), o ploše 56,99 m2, v domě č. p. 1477, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 655, v k. ú. Přerov, Komenského 

č. o. 54 (vč. zařizovacích předmětů), s panem M.K. 

 

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

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

č.o. 22 (vč. zařizovacích předmětů), s paní B.M.C. 

 

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

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

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

 

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

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

č.o. 22 (vč. zařizovacích předmětů), s paní M.F. 

 

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

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

č.o. 22 (vč. zařizovacích předmětů), s panem M.K. 
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16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 104,7 m2, v domě č. p. 124, 

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

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

 

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1), o ploše 109,8 m2, v domě č. p. 124, 

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

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

 

4205/101/8/2018 Nevybírání úplaty za předškolní vzdělávání a školní družinu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. doporučuje ředitelce Mateřské školy Přerov, U tenisu 2 nevybírat za měsíc září úplatu za  

předškolní vzdělávání zapsaných dětí, 

 

2. doporučuje řediteli Základní školy Přerov, Želatovská 8 nevybírat za měsíc září úplatu za 

zájmové vzdělávání ve dvou odděleních školní družiny, 

 

3. doporučuje řediteli Základní školy Přerov, U tenisu 4 nevybírat za měsíc září úplatu za 

zájmové vzdělávání ve dvou odděleních školní družiny. 

 

4206/101/8/2018 Úprava platu ředitele základní školy   

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 10. 2018 přiznání osobního příplatku 

řediteli Základní školy Přerov, U tenisu 4 panu Mgr. Michalu Pospíšilovi v rozsahu uvedeném            

v důvodové zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.09.2018 

 

4207/101/8/2018 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 

Předmostí, Hranická 14 – šetření stížnosti ČŠI  

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí výsledek šetření stížnosti na Základní škole a 

Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14, která byla postoupena České školní inspekci dne 2. 

7. 2018 zřizovatelem. 

 

4208/101/8/2018 Informace k zařazení do platových tříd ve školství  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace Odboru sociálních věcí a školství ve věci zařazování zaměstnanců 

do platových tříd ve školství. 

 

2. doporučuje ředitelům základních škol, aby provedli inventuru zařazování zaměstnanců do 

platových tříd zejména u vychovatelek a podali zprávu Radě města Přerova do 31.10.2018. 

 

4209/101/10/2018 Odcizený Notebook HP ELITEBOOK 850 (inventární č. I-00024-2017) 

zaměstnance Magistrátu města Přerova (Ing. J. G.) 

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

škody vzniklou odcizením Notebooku HP ELITEBOOK 850 ve výši 28 808,-- Kč vůči zaměstnanci 
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Magistrátu města Přerova Ing. J. G., neboť Komise škodní po prostudování předložených pokladů a po 

ústním vyjádření výše zmíněného Ing. J. G. dospěla k závěru, že škoda Statutárnímu městu Přerov 

nevznikla, neboť částka, která byla Kooperativa pojišťovnou, Vienna Insurance Group, a. s. vyplacena 

ve výši 29 554,-- Kč a to po již odečtené spoluúčasti 1 000,-- Kč, je vyšší než škoda, která byla 

Statutárním městem Přerov vyčíslena ve výši pořizovací ceny Notebooku HP ELITEBOOK 850 

(inventární č. I-00024-2017) ve výši 28 808,-- Kč. Komise škodní neseznala zavinění konkrétního 

zaměstnance Magistrátu města Přerova, neboť pan Ing. J. G. učinil všechna potřebná opatření, a proto 

Komise škodní doporučuje Radě města Přerova nevymáhat po zaměstnanci Ing. J. G. ani spoluúčast na 

pojistném plnění ve výši 1 000,-- Kč, neboť nebylo prokázáno zavinění zaměstnance Ing. J. G. 

 

4210/101/10/2018 Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému 

určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného 

pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi CENDIS, s. p., se sídlem nábřeží 

Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 00311391, jako poskytovatelem a statutárním 

městem Přerovem jako příjemcem, ve znění, které je přílohou důvodové zprávy. 

 

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

 

4211/101/10/2018 Vnitřní předpis č. .../2018, kterým se mění Vnitřní předpis č. 19/2015 

Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu zaměstnanců 

statutárního města Přerova a pro poskytování příspěvku na stravování 

členům Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu statutárního města Přerova, ve znění 

Vnitřního předpisu č. 28/2017 

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. …/2018, kterým se mění Vnitřní předpis 

č. 19/2015 Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova a 

pro poskytování příspěvku na stravování členům Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon 

funkce dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu statutárního města Přerova, ve znění Vnitřního předpisu č. 

28/2017, a to ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

4212/101/10/2018 Zrušení vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 

předpisů a vydání vnitřního předpisu č. …/2018 Organizační řád, 

kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší vnitřní předpis č. 4/2011 Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu 

města Přerova, ve znění vnitřního předpisu č. 19/2011, vnitřního předpisu č. 21/2011, 

vnitřního předpisu č. 26/2011, vnitřního předpisu č. 3/2012, vnitřního předpisu č. 5/2012, 

vnitřního předpisu č. 7/2012, vnitřního předpisu č. 12/2012, vnitřního předpisu č. 24/2012, 

vnitřního předpisu č. 25/2012, vnitřního předpisu č. 7/2013, vnitřního předpisu č. 1/2014, 

vnitřního předpisu č. 3/2014, vnitřního předpisu č. 7/2014, vnitřního předpisu č. 11/2014, 

vnitřního předpisu č. 21/2014, vnitřního předpisu č. 23/2014, vnitřního předpisu č. 4/2015, 

vnitřního předpisu č. 8/2015, vnitřního předpisu č. 12/2015, vnitřního předpisu č. 15/2015, 

vnitřního předpisu č. 2/2016, vnitřního předpisu č. 9/2016, vnitřního předpisu č. 

13/2016,vnitřního předpisu č. 18/2016, vnitřního předpisu č. 1/2017, vnitřního předpisu č. 
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4/2017, vnitřního předpisu č. 9/2017, vnitřního předpisu č. 19/2017, vnitřního předpisu č. 

22/2017, vnitřního předpisu č. 23/2017, vnitřního předpisu č. 1/2018, vnitřního předpisu č. 

3/2018 a vnitřního předpisu č. 6/2018 

 

2. vydává vnitřní předpis č. …/2018 Organizační řád, kterým se vymezují kompetence 

Magistrátu města Přerova a to ve znění Přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. schvaluje podle § 102 odstavec 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců, zařazených do Magistrátu 

města Přerova na 

 

-    321,7, a to s účinností od 1.10.2018 do 31.12.2018, 

-    323,7, a to s účinností od 1.1.2019 do 28.2.2019, 

-    322,7, a to s účinností od 1.3.2019 do 30.6.2019, 

-    321,7, a to s účinností od 1.7.2019 

 

 

4213/101/10/2018 Regresní úhrada Ministerstvu dopravy ČR za finanční zadostiučinění 

za nemajetkovou újmu vzniklou M.P. 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje provedení regresní úhrady Ministerstvu dopravy ČR 

ve výši 30 tis. Kč za finanční zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou panu M.P., Přerov v 

důsledku nesprávného úředního postupu Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a 

životního prostředí ve správním řízení o odstranění pevné překážky na účelové komunikaci. 

 

 

4214/101/10/2018 Vnitřní předpis č._2018 o ochraně osobních údajů 

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .../2018 o ochraně osobních údajů, ve 

znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

4215/101/10/2018 Plnění Plánu pro Přerov za období od listopadu 2014 do srpna 2018 

Rada města Přerova po projednání schvaluje informace o plnění Plánu pro Přerov za období od 

listopadu 2014 do srpna 2018. 

 

 

4216/101/10/2018 Kronika města Přerova za rok 2016 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje obsah zápisu do Kroniky města Přerova za rok 2016, 

 

2. ukládá Kanceláři primátora zajistit vyhotovení a svázání kroniky. 

 
V Přerově dne 20. 9. 2018 

 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                                 Pavel Košutek 

primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova 


