USNESENÍ ze 103. schůze Rady města Přerova konané dne 4. října 2018

4219/103/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 103. schůze Rady
města Přerova konané dne 4. října 2018
Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje doplněný program 103. schůze Rady města Přerova konané dne 4. října 2018,

2.

schvaluje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského ověřovatelem usnesení a zápisu 103.
schůze Rady města Přerova.

4220/103/3/2018 Návrh na zrušení komisí rady
Rada města Přerova po projednání:
1.

ruší s účinností od 8. 10. 2018 komisi pro cestovní ruch a kulturu, komisi životního prostředí,
komisi pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření
s obecními byty, komisi pro otevřenou radnici, komisi škodní, komisi pro revitalizaci sadů
v Předmostí

2.

ruší s účinností k 31.10.2018 komisi pro občanské záležitosti a redakční radu Přerovských
listů

3.

odvolává s účinností od 8. 10. 2018 z funkce předsedy, členy a organizační pracovníky těchto
komisí: komise pro cestovní ruch a kulturu, komise životního prostředí, komise pro
projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty,
komise pro otevřenou radnici, komise škodní, komise pro revitalizaci sadů v Předmostí

4.

odvolává s účinností k 31.10.2018 z funkce předsedy, členy a organizační pracovníky komise
pro občanské záležitosti a redakční rady Přerovských listů.

4221/103/4/2018 Rozpočtové opatření č. 19
Rada města Přerova po projednání:
1.

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

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazného
ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2).

4222/103/5/2018 Využití hotelu Strojař - licenční smlouva
Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření licenční smlouvy s Ing. arch. Karlem Typovským (hlavním architektem),
a Ing. arch. Radimem Pluskalem (hlavním projektantem), spoluautory architektonického díla řešení objektu hotelu Strojař.
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2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1.
návrhu usnesení včetně jeho podpisu.

4223/103/5/2018 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Motel, ul.
Tovačovská, Přerov“
Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku
z územního opatření o stavební uzávěře, které bylo vydáno formou opatření obecné povahy, dne
19.01.2015, pod č.j. MMPr/006721/2015, ve znění změny územního opatření o stavební uzávěře, které
bylo vydáno formou opatření obecné povahy, dne 27.11.2017, pod č.j. MMPr/155653/2017, pro
stavbu “Motel, ul. Tovačovská, Přerov“, situovanou na pozemcích parc.č. 6136/28, 6136/7 a 6136/3
v katastrálním území Přerov (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).

4224/103/5/2018 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého
Rada města Přerova po projednání ukládá Kanceláři primátora připravit návrh řešení vizuálního
smogu v Přerově dle doporučení komise pro cestovní ruch a kulturu.

4225/103/6/2018 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov –
energetické opatření“ - schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
SML/0679/2018
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
č. SML/0679/2018 ze dne 11.5.2018, na realizaci stavby „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1,
Přerov – energetické opatření“ mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a zhotovitelem
PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 27769585, dle
přílohy č. 1.
K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným
dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 83. Rady města Přerova konané
dne 11. ledna 2018 (č. usn. 3514/83/6/2018), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.

4226/103/6/2018 Veřejná zakázka „Přebudování suchého poldru v k.ú. Újezdec u
Přerova na poldr s mokřadem“ - rozhodnutí o 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
P18V00000040 na stavební práce s názvem „Přebudování suchého poldru v k.ú. Újezdec u
Přerova na poldr s mokřadem“, 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“ ve znění Vnitřního
předpisu č. 5/2018, Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 - 2020, Verze 7.0,
znění účinné od 24. 8. 2017, a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto
úkonů,
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2.

rozhodla o výběru dodavatele EKO Agrostav a.s., Tovačovská 300, Přerov I-Město, 750 02
Přerov, IČ: 47672200, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového řízení,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení
nabídek,

schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o dílo“ mezi statutárním městem Přerov, jako
objednatelem, a vybraným dodavatelem, EKO Agrostav a.s., Tovačovská 300, Přerov I-Město,
750 02 Přerov, IČ: 47672200, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací
dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele.
Cena za plnění bude činit 850 495,00 Kč bez DPH, tj. 1 029 099,00 Kč s DPH.
3.

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 96. Rady města Přerova konané
dne 28. června 2018 (č. usn. 3971/96/6/2018), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.

4227/103/6/2018 Veřejná zakázka „Oprava mostu přes potok Svodnice, ulice u
Sokolovny ev.č. PŘ/LOV-M2 v Přerově - Lověšicích“ – 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 mostu přes potok
Svodnice, ulice u Sokolovny ev.č. PŘ/LOV-M2 v Přerově - Lověšicích“, 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
mostu přes potok Svodnice, ulice u Sokolovny ev.č. PŘ/LOV-M2 v Přerově - Lověšicích“, je
účastník výběrového řízení TOMI - REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, IČ
25508571, 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 TOMI - REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, IČ
25508571, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava mostu přes potok
Svodnice, ulice u Sokolovny ev.č. PŘ/LOV-M2 v Přerově - Lověšicích“, za předpokladu
finančního krytí investiční akce.

Cena za plnění bude činit 1.534.976,00 Kč bez DPH, tj. 1.857.321,00 Kč vč. DPH.
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.
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Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem,
bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Ing. Petra Měřínského na základě jeho pověření
usnesením Rady města Přerova, č. usn. 4121/99/6/2018 ze dne 23. srpna 2018.

4228/103/6/2018 Rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. Pod Lesem v obci PřerovŽeravice - Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací č. VPI/MS/2018/00175
Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. VPI/MS/2018/00175 mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 04084063 jako vlastníkem sítě elektronických
komunikací a statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov
jako stavebníkem ve znění dle přílohy.

2.

pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle
bodu 1 návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy.

4229/103/6/2018 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb
prostřednictvím mobilního operátora“ - vyloučení účastníků
výběrového řízení, zrušení výběrového řízení
Rada města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí informace o průběhu opakovaného výběrového řízení na poskytovatele
hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítí
elektronických komunikací, tj. výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby P18V00000059 s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím
mobilního operátora“,

2.

vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 1 Vodafone Czech Republic a.s., náměstí
Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, z důvodu nesplnění zadávací
podmínky uvedené v odst. 1.3.1.3. Části III. „Podmínky sestavení a podání nabídek“ zadávací
dokumentace, tj. pro překročení limitu pro nabídkovou cenu,

3.

vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 2 O2 Czech Republic a.s., Praha 4 - Michle,
Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, IČ: 60193336, z důvodu nesplnění zadávací podmínky
uvedené v odst. 1.3.1.3. Části III. „Podmínky sestavení a podání nabídek“ zadávací
dokumentace, tj. pro překročení limitu pro nabídkovou cenu,

4.

ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby P18V00000059 s názvem
„Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora“, z důvodu
vyloučení všech účastníků výběrového řízení,

4

4230/103/6/2018 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1,
Přerov – II.“ - rozhodnutí o výběru dodavatele, vyloučení účastníka a
schválení uzavření smlouvy
Rada města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v
zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek podlimitní veřejné zakázky P18V00000063
na stavební práce s názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1, Přerov – II.“,
které vyplývají z provedení úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a z doporučení a závěrů smluvního zastoupení
zadavatele pověřeného k provádění těchto úkonů podle § 43 zákona.

2.

vylučuje v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. písm. b) zákona účastníka Společnost pro
školní hřiště Přerov, která je tvořena společnostmi Gardenline s.r.o., se sídlem Šeříkova
405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 272 63 827 a VYSSPA Sports Technology s.r.o., se sídlem
Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČ: 279 67 638 z účasti v zadávacím řízení z důvodu
nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z důvodu, že doklady
předložené tímto účastníkem v nabídce nebyly účastníkem objasněny nebo doplněny na
základě žádosti podle § 46 zákona.

3.

rozhodla o výběru dodavatele PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov IMěsto, 750 02 Přerov, IČ: 27769585, kterého v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

4.

schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o dílo“ mezi statutárním městem Přerov, jako
objednatelem, a vybraným dodavatelem PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7,
Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 27769585, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 4
schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele, za
podmínky schválení finančního krytí.

Cena za plnění bude činit 18 895 324,84 Kč bez DPH.
K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným
dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 99. Rady města Přerova konané
dne 23.8.2018 (č. usn. 4123/99/6/2018), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.

4231/103/7/2018 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov pozemku
p.č. 4358/1 a p.č. 4358/2 v k.ú. Přerov
Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout o záměru statutárního
města Přerov- převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č.
4358/1ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 4358/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v
k.ú. Přerov z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábř. 90/42 Praha 2 –Nové Město

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerov
bezúplatný převod a neschválit záměr statutárního města Přerov úplatný převod nemovité
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věci do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 4358/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.č. 4358/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČRÚřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 90/42 Praha 2 – Nové
Město.

4232/103/7/2018 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku
statutárního města Přerov pozemku p.č. 6577/199 v k.ú. Přerov
Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova si vyhradit rozhodnout o záměru statutárního
města Přerova - úplatném převodu nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova
pozemku p.č. 6577/199 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 210 m2 v k.ú. Přerov.

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova pozemku p.č.
6577/199 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 210 m2 v k.ú. Přerov.

4233/103/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 539 v k.ú.
Penčičky
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části
pozemku p.č. 539 trvalý travní porost o výměře cca 460 m2 v k.ú. Penčičky.

4234/103/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 12 v k.ú. Penčice
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod
pozemku p.č. 12 zahrada o výměře 171 m2 v k.ú. Penčice.

4235/103/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 820/1 v k.ú.
Kozlovice u Přerova
Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru
statutárního města Přerova - úplatném převodu části pozemku p.č. 820/1, orná půda, o výměře
cca 92 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova.

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod části pozemku p.č. 820/1, orná půda, o výměře cca 92 m2 v k.ú. Kozlovice
u Přerova.
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4236/103/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 649/13
a p.č. 649/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova
Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení schválit záměr statutárního města
Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 649/13 ostatní plocha o výměře cca 1310 m2 a části
pozemku p.č. 649/12 ostatní plocha o výměře cca 105 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova.

4237/103/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5156/10 a p.č. 5156/11
v k.ú. Přerov
Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodování o záměru statutárního
města Přerova - úplatném převodu pozemků p.č. 5156/10 orná půda o výměře 2611 m2 a p.č.
5156/11 orná půda o výměře 5.073 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov.

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod pozemků p.č. 5156/10 orná půda o výměře 2611 m2 a p.č. 5156/11 orná
půda o výměře 5073 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov.

4238/103/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z majetku
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1028 v k.ú. Újezdec
u Přerova
Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodování o záměru statutárního
města Přerova - úplatném převodu části pozemku p.č. 1028 ost. plocha o výměře cca 26 m2
v k.ú. Újezdec u Přerova.

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod části pozemku p.č. 1028 ost. plocha o výměře cca 26 m2 v k.ú. Újezdec u
Přerova.

4239/103/7/2018 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z
vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 2632/13 v
budově bytový dům č.p. 2632, 2633, příslušné k části obce Přerov IMěsto, na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (tř.
Gen. Janouška 14)
Rada města Přerova po projednání ruší své usnesení č. 3707/88/7/2018 ze dne 22.3.2018, kterým
schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č. 2632/13 v budově
bytový dům č.p. 2632, č.p. 2633, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19
v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) o celkové výměře 130,9 m2 včetně s ním souvisejícího
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2632,č.p. 2633, příslušném k části obce
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Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl. a nádvoří
v k.ú. Přerov ve výši id. 1309/18131 z vlastnictví statutárního města Přerova.

4240/103/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví
statutárního města Přerov – prostoru v budově bytový dům č.p. 119,
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č.
21 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 14)
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - změnu výměry
sjednané v nájemní smlouvě ze dne 29.1.2001, ve znění dodatků č. 1 až č. 7, uzavřené mezi
statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační
služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. TGM 150/8, IČ 45180512, jako nájemcem, na
prostor v budově bytový dům č.p. 119, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí
pozemku p.č. 21 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 14), a to z původní výměry 184,21 m2 na novou
výměru 218,46 m2.

4241/103/7/2018 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov - využití
předkupního práva k pozemku p.č. 6645/1 v k.ú. Přerov
Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova si vyhradit rozhodnout o záměru statutárního
města Přerov- převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č.
6645/1 zahrada o výměře 2986 m2 v k.ú. Přerov, ve spoluvlastnictví M.M. a I.S.

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov
úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 6645/1
zahrada o výměře 2986 m2 v k.ú. Přerov, ve spoluvlastnictví M.M. a I.S.

3.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k id. 1/2 pozemku
p.č. 6645/1 zahrada o výměře 2986 m2 v k.ú. Přerov, I.S.

4.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem statutárního města Přerov jako
osoby oprávněné z předkupního práva prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního
práva dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů k id. 1/2 pozemku p.č. 6645/1 zahrada o výměře 2986 m2 v k.ú. Přerov
M.M. jako osobě povinné z předkupního práva.

4242/103/7/2018 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –
pozemků p.č. 4135/4 v k.ú. Přerov, p.č. 139/1 v k.ú. Popovice u Přerova
– dodatek č. 4, pozemků p.č. 6714/5, p.č. 4973 oba v k.ú. Přerov –
dodatek č. 5
Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 07-002-023-03 ze dne 24.6.2003, ve
znění dodatků č. 1 ze dne 23.9.2004, č. 2 ze dne 21.12.2004, č. 3 ze dne 16.4.2009, uzavřené
mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a OUTDOOR Billboard a.s., se sídlem
U Nikolajky 1085/15, Praha 5 Smíchov (nyní outdoor akzent s.r.o. se sídlem Na strži 2097/63,
Krč, Praha 4 IČ 00545911), jako nájemcem a to tak , že z rozsahu nájmu pozemků se
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vypouští pozemek p.č. 139/1, ost. plocha v k.ú. Popovice u Přerova a mění se celková výše
nájmu na částku 27.000,- Kč/rok, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, ve znění dle
přílohy č. 1.
2.

schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 2.12.1996, ve znění dodatků č. 1
ze dne 24.9.1998, č. 2 ze dne 28.8.2002, č. 3 ze dne 28.6.2004, č. 4 ze dne 29.4.2009, uzavřené
mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a INFO s.r.o., se sídlem ve Slušovicích
(nyní outdoor akzent s.r.o. se sídlem Na strži 2097/63, Krč, Praha 4 IČ 00545911), jako
nájemcem a to tak , že z rozsahu nájmu pozemků se vypouští pozemek p.č. 6714/5, ost.
plocha v k.ú. Přerov a mění se celková výše nájmu na částku 4.500,- Kč/rok, která bude
navýšena o příslušnou sazbu DPH, ve znění dle přílohy č. 2.

3.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
1. a 2. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

4243/103/7/2018 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:
1.

schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na prostor 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 mezi statutárním městem Přerov,
jako půjčitelem a o.p.s. Moravský institut vzdělávání, se sídlem Přerov I-Město, Sokolská
520/26, IČ 01705083, jako vypůjčitelem ve znění dle přílohy. Výpůjčka bude uzavřena na
dobu určitou, 3 roky. Účelem výpůjčky bude využití prostoru jako skladová místnost pro
vybavení organizace. Ujednáním výpůjčky bude stanovení výše čerpání podpory malého
rozsahu de minimis. 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.

4244/103/7/2018 Zřízení věcného břemene – služebnosti, právo provést stavbu a nájem
na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerov p.č.
6857/10 a p.č. 6322/1 v k.ú. Přerov
Rada města Přerova po projednání:
1.

souhlasí s umístěním stavby vodovodní přípojky "Precheza a.s. - vodovodní přípojka z ul.
Tovačovská" na pozemku p.č. 6857/10 a p.č. 6322/1 v k.ú. Přerov v rozsahu situačního
výkresu.

2.

schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem části pozemku p.č. 6857/10 ostatní plocha
ostatní komunikace, o výměře 48 m2 a části pozemku p.č. 6322/1 ostatní plocha ostatní
komunikace, o výměře 71 m2 vše v k.ú. Přerov

3.

schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti, odpovídající v právu oprávněného z
věcného břemene služebnosti zřídit a provozovat vodovodní přípojku k tíži pozemků p.č.
6857/10 a p.č. 6322/1 oba ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Přerov, a s tím spojené
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omezení povinného spočívající v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jim pověřeným
třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti za účelem zajištění provozu a
údržby včetně případné rekonstrukce a odstranění této vodovodní přípojky uložené na
pozemcích v majetku statutárního města Přerov, ve prospěch společnosti Precheza a.s., se
sídlem Nábřeží Dr. Edvarda Beneše 1170/24, Přerov I-Město , IČ. 26872307, a po uplynutí
zákonem stanovené doby pro zveřejnění nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení uzavřít Smlouvu o
právu provést stavbu, nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím
povinným ze služebnosti a společností Precheza a.s., se sídlem Nábřeží Dr. Edvarda Beneše
1170/24, Přerov I-Město , IČ. 26872307, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím
oprávněným ze služebnosti, ve znění přílohy č. 1.
4

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
1 a 2 návrhu usnesení a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě
tohoto právního jednání

4245/103/7/2018 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města
Přerova k tíži pozemku p.č. 7229 v k.ú. Přerov
Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného
z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové vedení veřejného osvětlení včetně sloupu
a s tím spojené omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování
provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto vedení veřejného osvětlení
včetně sloupu ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 7229 v k.ú. Přerov.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu dle
požadavku vlastníků pozemku ve výši 30.000,- Kč.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutární městem Přerov, jako
budoucím oprávněným ze služebnosti a manželi P. a Z.S. spoluvlastníky pozemku p.č. 7229
v k.ú. Přerov, jako budoucími povinnými ze služebnosti ve znění dle přílohy č. 1.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek
stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby úprava osvětlení ve
Výmyslově a vyhotovení geometrického plánu na zaměření rozsahu služebnosti.

2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

4246/103/7/2018 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovité věci v majetku
ČR-ÚZSVM pozemku p.č. 4962 v k.ú. Přerov
Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi ČR-Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2 jako
povinným a Statutárním městem Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město jako
oprávněným ze služebnosti, dále Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci
546/56, Praha 4 jako investorem inženýrské sítě, která spočívá v právu oprávněného zřídit,
vést, provozovat a udržovat vhodným a bezpečným způsobem na služebném pozemku
inženýrskou síť, stavba " SO 429-Nová trasa veřejného osvětlení Přerov VO v km 0.00010

0,600" náležící ke stavbě " I/55 Přerov - průtah centrem 1.etapa" v rozsahu geometrického
plánu č. 6408-78016/2016 vyhotoveném společností ValMez geo s.r.o., Hranická 93,
Valašské Meziříčí, a s tím spojené omezení povinného spočívající v povinnosti strpět
a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou
nemovitost, za účelem zřízení, zajištění provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a
odstranění tohoto zařízení k tíži pozemků p.č. 4962 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR- Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2 ve
prospěch statutárního města Přerov. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena na dobu
neurčitou, za jednorázovou úhradu do výše 10.000,- Kč včetně DPH, ve znění přílohy.
2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu

4247/103/7/2018 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –
prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 675, příslušné k části obce
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3646/2 v k.ú. Přerov
(Na Odpoledni 16)
Rada města Přerova po projednání:
1.

souhlasí s přenecháním části prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 675, příslušné
k části obce Přerov I - Město, která je součástí pozemku p.č. 3646/2 v k.ú. Přerov (Na
Odpoledni 16) o výměře 182 m2 do podnájmu pro Ing. J.L., když nájemcem prostor je spolek
Karate Přerov z.s., se sídlem Přerov I-Město, Neumannova 2620/5, IČ 64989089. Účelem
podnájmu bude využití prostor pro výuku jógy.

2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

4248/103/7/2018 Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1077/2018 na
realizaci stavby "Stavební úpravy místní komunikace ul. Spojovací
Přerov, Přerov VI-Újezdec"
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. SML/1077/2018 ze dne 19.7.2018 na provedení stavby „Stavební úpravy místní komunikace ul.
Spojovací Přerov, Přerov VI-Újezdec“, se zhotovitelem SISKO spol. s.r.o., se sídlem Velká Dlážka
527/6, 750 00 Přerov, dle přílohy č.1.
Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace méně a víceprací)
dle důvodové zprávy.
Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy místní komunikace ul.
Spojovací Přerov, Přerov VI-Újezdec“ se započtením méně a víceprací navyšuje o 40.899,50 Kč bez
DPH a cena za plnění se dodatkem č. 1 mění z původní ceny 1 359 921,41 Kč bez DPH sjednané ve
smlouvě č. SML/1077/2018 na cenu 1 400 820,91 Kč bez DPH tj. 1 694 993,-- Kč vč. DPH.
Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.
SML/107/2018 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřeného náměstka
Ing. Petra Měřínského na základě jeho pověření usnesením Rady města Přerova, č. usn. č.
3818/92/6/2018, ze dne 17. května 2018.
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4249/103/7/2018 Těžební činnost na LHC Přerov 2 (Svrčov) v rámci kůrovcové
kalamity - revokace usnesení
Rada města Přerova po projednání:
1.

ruší své usnesení č. 4169/100/7/2018, které bylo schváleno na 100. schůzi Rady města
Přerova dne 6. 9. 2018

2.

bere na vědomí informaci o stavu lesních porostů v důsledku kůrovcové kalamity na LHC
Přerov 2 (Svrčov) a možnost těžby včetně prodeje vytěženého dříví

3.

schvaluje postup, kdy TSMP s.r.o. odkoupí od vlastníka Statutárního města Přerov vytěžené
dříví v objemu do 5 000 m3 za cenu max. 300 Kč/m3 (bez DPH). TSMP s.r.o. by tuto
odkoupenou dřevní hmotu dále prodaly dřevozpracujícím firmám a nesly by z této činnosti
podnikatelské riziko

4.

ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb postupovat ve věci těžby a prodeje dříví
dle bodu 3 návrhu na usnesení.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal
Termín:10.10.2018

4250/103/7/2018 Realizace stavby "Náměstí Svobody - obnova uličních vpustí na stoce
A-1 a A-2"
Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje v souvislosti se stavbou „Přerov, Nám. Svobody - oprava kanalizace a Přerov, Nám.
Svobody –odbočení na kanalizaci“ (investorem je VaK Přerov a.s.) provést stavbu „Náměstí
Svobody – obnova uličních vpustí na stoce A-1 a A-2“, spočívající v kompletní obnově
stávajících stavebně nevyhovujících uličních vpustí, včetně přípojek do nového kanalizačního
řadu.

2.

doporučuje pověřit Odbor majetku a komunálních služeb uzavřením Smlouvy o dílo s firmou
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o., Pod Lapačem 229/9, 750 02 Přerov na realizaci stavby
za nabídkovou cenu 455 810,06,- Kč bez DPH, tj. 551 530,17 vč. DPH , viz příloha č.1.

4251/103/8/2018 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – zřízení dětského hřiště pro
školní družinu i veřejnost
Rada města Přerova po projednání:
1.

souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů do vlastnictví
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Želatovská 8, zřízené statutárním městem
Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.10.2018
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2.

souhlasí s umístěním nepeněžitých darů (čtyř herních prvků) na pozemku p.č. 5307/5, ostatní
plocha, v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerova, sloužící jako veřejně přístupné
prostranství pro městskou zeleň,

3.

pověřuje Mgr. Přemysla Dvorského PhD., ředitele Základní školy Přerov, Želatovská 8,
jednáním s Odborem Stavebního úřadu a životního prostředí ve věci podání Oznámení záměru
a zajištění souhlasu s umístěním stavby na pozemku p.č. 5307/5 dle bodu 2 tohoto usnesení.

4252/103/8/2018 Žádost o poskytnutí individuální dotace
Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí individuální dotace ve výši
25.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním
městem Přerov a panem Václavem Klakurkou, na částečnou úhradu nákladů spojených s jeho
účastí na Mistrovství světa v terénním triatlonu Xterra, konaného v roce 2018 na Havaji.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního
programu statutárního města Přerova pro rok 2018,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.12.2018
2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Tomáše
Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení,

3.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu
a závazného ukazatele:

PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

Ostatní činnosti j. n. (rezerva)
Ostatní tělovýchovná činnost
(individuální dotace)
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

151 998,9 *
8 230,0

6409
3419

219
610

rozpočtové
opatření
- 25,0
+ 25,0

rozpočet
po úpravě
151 973,9
8 255,0

rozpočtové
opatření
+ 25,0

rozpočet
po úpravě
29 643,3

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

Dotační programy, ostatní dotace a dary

29 618,3

4253/103/8/2018 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV,
spolek
Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí individuální dotace ve výši
20.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním
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městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, spolek, IČ: 00534935, se sídlem
Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spolku
spojených s účastí kuželkářského družstva žen na Evropském poháru, konaného v roce 2018 v
Srbsku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy
Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018,
Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.12.2018
2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Tomáše
Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení,

3.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu
a závazného ukazatele:
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

Ostatní činnosti j. n. (rezerva)
Ostatní tělovýchovná činnost
(individuální dotace)
* počáteční stavy navazují na jiný návrh

151 973,9 *
8 255,0 *

PAR
6409
3419

219
610

rozpočtové
opatření
- 20,0
+ 20,0

rozpočet
po úpravě
151 953,9
8 275,0

rozpočtové
opatření
+ 20,0

rozpočet
po úpravě
29 663,3

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

Dotační programy, ostatní dotace a dary
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

rozpočet
29 643,3 *

4254/103/8/2018 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací
zřízených statutárním městem Přerovem
Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví Základní školy
Přerov, U tenisu 4 a Základní školy Přerov, Trávník 27, příspěvkových organizací 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: 15.10.2018

4255/103/8/2018 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele
příspěvkové organizace Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44;
Jmenování na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace
Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44
Rada města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí usnesení konkursní komise ve věci konkursního řízení na obsazení
pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Radost, Přerov,
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Kozlovská 44 včetně výsledného pořadí vhodných uchazečů, dle zápisu o průběhu konkursu
ze dne 1. 10. 2018,
2.

jmenuje na základě vyhlášeného konkursního řízení s účinností od 1. 11. 2018 paní Mgr.
Michaelu Hučínovou, na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola
Radost, Přerov, Kozlovská 44 a stanoví jí plat v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.10.2018

4256/103/9/2018 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 44,25 m2, v domě č. p. 2383,
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1310,v k. ú. Přerov, Gen.
Štefánika, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem M.Š., za nájemné ve
výši 2.264 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za
zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 04. 2019 s možností prodloužení.
Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky ukončení nájmu paní F.H. k dosud užívanému
obecnímu bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 58,08 m2, v domě č. p. 2516,
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/24, v k. ú. Přerov, Jižní
čtvrť III, č. o. 2 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní Š.Č., za nájemné ve výši
2.674 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za
zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 01. 2019 s možností prodloužení.
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 47,17 m2, v domě č. p. 1946,
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 928,v k. ú. Přerov, Kojetínská,
č. o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní M.H., za nájemné ve výši 1.856
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací
předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou od 01. 08. 2018 do 31. 10. 2018 s možností
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (0+1), o ploše 26,06 m2, v
domě č. p. 2255, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4037,v k. ú.
Přerov, Na Hrázi, č. o. 32 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní E.S., za nájemné
ve výši 954 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za
zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 30. 04. 2019 s možností prodloužení.
Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky ukončení nájmu k dosud užívanému obecnímu
bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – bezbariérovému bytu (1+0),
o ploše 25,61 m2, v domě č. p. 735, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc.
č. 3082/3,v k. ú. Přerov, Bayerova, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní
A.Č., za nájemné ve výši 896 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 30. 04. 2019
s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním
bytu.
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6.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 93,11 m2, v domě č. p. 1697,
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 917,v k. ú. Přerov, Husova, č. o.
13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní N.D., za nájemné ve výši 4.765
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací
předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 30. 04. 2019 s možností prodloužení. Vedle
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (0+1), o ploše 29,25 m2, v domě č. p. 1991,
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1166,v k. ú. Přerov, Gen.
Štefánika, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní D.K., za nájemné ve výši
1.497 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za
zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 30. 04. 2019 s možností prodloužení.
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

8.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+kk), o ploše 30,45 m2, v domě č. p. 1991,
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1166,v k. ú. Přerov, Gen.
Štefánika, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s panem B.N., za nájemné ve
výši 1.558 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za
zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 30. 04. 2019 s možností prodloužení.
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

9.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (0+1), o ploše 33,45 m2, v domě č. p. 1991,
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1166,v k. ú. Přerov, Gen.
Štefánika, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9), s panem V.P., za nájemné ve
výši 1.711 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za
zařizovací předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou do 30. 04. 2019 s možností prodloužení.
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

10.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+1), o ploše 52,97
m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části
obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč.
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 10), s paní M.S., za nájemné ve výši 1.940 Kč/měsíc
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty
dle přílohy č.10, na dobu určitou do 30.04.2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

11.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+1), o ploše 29,56
m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k části
obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5743/10, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 (vč.
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 11), s paní P.J. , za nájemné ve výši 1 082,- Kč/měsíc
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty
dle přílohy č. 11, na dobu určitou do 30.04.2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

12.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 34,85
m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části
obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č.6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky č. o. 18 (vč.
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 12), s paní N.D., za nájemné ve výši 1 276,- Kč/měsíc
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty
dle přílohy č. 12, na dobu určitou do 30.04.2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

13.a

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 26,79
m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2190, příslušném k části
obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4012, v k. ú. Přerov U Strhance, č. o. 13 (vč.
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zařizovacích předmětů dle přílohy č. 13), s panem J.S., za nájemné ve výši 981,- Kč/měsíc
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty
dle přílohy č. 13, na dobu určitou do 30.04.2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena za
podmínky úhrady dotace obcí Přestavlky na základě veřejnoprávní smlouvy dle bodu 13b)
tohoto usnesení.
13.b

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a obcí Přestavlky
o poskytnutí dotace obcí Přestavlky ve výši 25 000,- Kč za poskytnutí obecního bytu
zvláštního určení dle bodu 13a) tohoto usnesení občanu obce Přestavlky, panu J.S.

13.c

pověřuje náměstka primátora Ing. Tomáše Navrátila k uzavření a podpisu veřejnoprávní
smlouvy dle bodu 13b) návrhu na usnesení.

14.

schvaluje vyčlenění dostupného bytu č. 16 (1+2), o ploše 47,97 m2, v domě č. p. 2148,
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1153,v k. ú. Přerov, Denisova, č.
o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 14), pro projekt Tréninkové bydlení, které
realizuje Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu
města Přerova.

15.

neschvaluje znovuuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, nám. Fr. Rasche 7,
s paní J.K.

16.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, Kojetínská 1946/38, s
panem R.R.

17.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, Kojetínská 1946/38 a
bytu č. 3 v Přerově, Husova 13, s panem J.D.

18.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, Kojetínská 1946/38, s
panem M.P.

19.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, Husova 13, s paní R.K.

20.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, Gen. Štefánika 6, s paní
B.B.

21.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, Gen. Štefánika 6, s paní
L.P.

22.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3, 11, 14 v Přerově, Gen.
Štefánika 6 a bytu č. 16 v Přerově, Denisova 6, s paní J.B.

23.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3, 11 v Přerově, Gen. Štefánika 6 a
bytu č. 16 v Přerově, Denisova 6, s paní V.H.

24.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3, 14 v Přerově, Gen. Štefánika 6,
s panem B.N.

25.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 3 v Přerově, Gen. Štefánika 6, s
paní V.Č.

26.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3, 11, 14 v Přerově, Gen.
Štefánika 6 a bytu č. 16 v Přerově, Denisova 6, s paní M.H.
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27.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 3 v Přerově, Gen. Štefánika 6, s
paní A.V.

28.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3, 11, 14 v Přerově, Gen.
Štefánika 6 a bytu č. 16 v Přerově, Denisova 6, s panem D.B.

29.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3, 11, 14 v Přerově, Gen.
Štefánika 6 a bytu č. 16 v Přerově, Denisova 6, s panem K.M.

30.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3, 11, 14 v Přerově, Gen.
Štefánika 6 a bytu č. 16 v Přerově, Denisova 6, s panem S.M.

31.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3, 11, 14 v Přerově, Gen.
Štefánika 6 a bytu č. 16 v Přerově, Denisova 6, s panem L.S.

32.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3, 11 v Přerově, Gen. Štefánika 6,
s panem V.P.

33.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 11, 14 v Přerově, Gen. Štefánika
6, s paní D.K.

34.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 16 v Přerově, Denisova 6, s panem
Z.M.

35.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 16 v Přerově, Denisova 6, s panem
F.Ž.

36.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 16 v Přerově, Denisova 6, s panem
V.Ž.

37.

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 16 v Přerově, Denisova 6, s panem
I.K.

38.

ruší usnesení č. 3995/96/9/2018 (bod 3 pan G.P.) přijaté na 96. schůzi Rady města Přerova
konané dne 28. 06. 2018.

4257/103/10/2018 Žádost občanů obecního domu v Přerově, Denisova 6 - návrh odpovědi
Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje návrh odpovědi Rady města Přerova na žádost občanů domu na adrese Přerov,
Denisova 6, týkající se obsazování volných bytů v tomto domě. Návrh odpovědi je v příloze
č. 1.

Odpovídá: Pavel Košutek
Termín: 04.10.2018
2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka podpisem dopisu, který bude adresován panu
D.V.
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4258/103/10/2018 Použití znaku města Přerova
Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku města Přerova na propagačních
materiálech adventního koncertu uměleckého souboru Musica Figuralis.

4259/103/10/2018 Nařízení města Přerova č. ...../2018, kterým se mění Nařízení č. 1/2016,
kterým se vydává Tržní řád, ve znění Nařízení č. 2/2016, Nařízení č.
2/2017 a Nařízení č. 3/2017
Rada města Přerova po projednání schvaluje Nařízení města Přerova č. ..../2018, kterým se mění
Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění Nařízení města Přerova
č. 2/2016, Nařízení č. 2/2017 a Nařízení č. 3/2017, a to dle přílohy č. 3 důvodové zprávy.

4260/103/10/2018 Návrh na uzavření dodatku
Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o pořadatelství Přerovských vánočních trhů 2017 2027 (dle přílohy) mezi statutárním městem Přerovem jako objednatelem a společností RK
Invest s.r.o., se sídlem Dornych 420/2a, Trnitá, 602 00 Brno, IČ 262 19 140, jakožto
pořadatelem/koncesionářem, dle přílohy,

2.

pověřuje náměstka primátora Ing. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního jednání
souvisejícího s uzavřením dodatku smlouvy mezi objednatelem a pořadatelem/koncesionářem,
k jeho uzavření a jeho podpisu.

4261/103/10/2018 Podnět členky Rady města Přerova Mgr. Heleny Netopilové
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí
individuální dotace ve výši 200.000 Kč Veslařskému klubu Přerov, z.s., Bezručova 770/4, 750 02
Přerov I-Město, IČ 64601749 na pořízení veslařské lodě - čtyřky bez kormidelníka pro mládežnické
kategorie.

4262/103/10/2018 Podnět člena Rady města Přerova Rudolfa Neulse
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr zakoupit koncertní nástroj.

V Přerově dne 4. října 2018

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor statutárního města Přerova

Ing. Petr Měřínský
náměstek primátora statutárního města Přerova
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