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USNESENÍ ze 104. schůze Rady města Přerova konané dne 18. října 2018 

 

4263/104/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 104. schůze Rady 

města Přerova konané dne 18. října 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 104. schůze Rady města Přerova konané dne 18. října 2018, 

 

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

104. schůze Rady města Přerova. 

 

4264/104/4/2018 Rozpočtové opatření č. 20 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

4265/104/6/2018 Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce školního hřiště 

ZŠ U Tenisu 4, Přerov" 

Rada města Přerova po projednání ukládá odboru řízení projektů a investic zajistit vypracování všech 

stupňů projektové dokumentace (studie DÚR, DSP, DPS) vč. vydání příslušných správních 

rozhodnutí, a dalších dokumentů pro přípravu stavby rekonstrukce školního hřiště u ZŠ U Tenisu. 

 

4266/104/6/2018 Rekonstrukce ozvučení zimního stadionu v Přerově – poskytnutí 

dotace z rozpočtu Olomouckého kraje, uzavření Smlouvy o  poskytnutí 

dotace 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí dotace ve výši  200.000,- Kč, s účelem použití na částečnou úhradu výdajů na 

podporu projektu „Rekonstrukce ozvučení zimního stadionu v Přerově“. 

 

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

Mgr. Františkem Jurou, náměstkem hejtmana na základě usnesení Zastupitelstva 

Olomouckého kraje č. UZ/12/38/2018 ze dne 17.9.2018,  IČ 60609460 a Statutárním městem 

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

Rady města Přerova č. 3675/93/6/2018, IČ 00301825. 

 

4267/104/6/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0901/2018 na 

realizaci stavby „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, U TENISU 4“ 

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

SML/0901/2018, ze dne 14. 6. 2018, na provedení stavby „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, U TENISU 4“ (dále také jen „Smlouva“), se zhotovitelem ZJS – Realizace 

staveb s.r.o., se sídlem Kratochvílova 41, 750 02 Přerov, IČ: 286 11 942, dle přílohy č. 2.  

 

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

víceprací/méněprací) dle důvodové zprávy.  
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Hodnota původního závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, U TENISU 4“ 4 401 532,46 Kč bez DPH se mění na cenu 4 849 869,57 Kč bez 

DPH, tj. 5 868 342,18 Kč včetně DPH. 

 

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

SML/0901/2018 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

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

3631/86/6/2018, ze dne 22. února 2018. 

 

4268/104/6/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0985/2018 na 

realizaci stavby „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, Za Mlýnem 1“ 

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

SML/0985/2018, ze dne 29. 6. 2018, na provedení stavby „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“ (dále také jen „Smlouva“), se zhotovitelem Středomoravské 

stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, 750 02 Přerov I – Město, IČ: 49689053, 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, Za Mlýnem 1“ 5 047 389,33 Kč bez DPH se mění na cenu 5 208 694,09 Kč bez 

DPH, tj. 6 302 519,85 Kč včetně DPH. 

 

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

SML/0985/2018 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

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

3634/86/6/2018, ze dne 22. února 2018. 

 

4269/104/6/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1174/2018 na 

realizaci stavby „Modernizace ZŠ Želatovská – bezbariérový boční 

vstup“ 

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

SML/1174/2018, ze dne 16. 8. 2018, na provedení stavby „Modernizace ZŠ Želatovská – bezbariérový 

boční vstup“ (dále také jen „Smlouva“), se zhotovitelem STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidlech 5, 

150 00 Praha 5, IČ 608 387 44, dle přílohy č. 2.  

 

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

důvodové zprávy.  

 

Hodnota původního závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku „Modernizace ZŠ Želatovská – 

bezbariérový boční vstup“ ve výši 1 600 484,11 Kč bez DPH, se zvyšuje o 199 362,41 Kč bez DPH 

(vícepráce). Cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny sjednané ve Smlouvě na cenu 1 799 846,52 

Kč bez DPH, tj. 2 177 814,29 s DPH. 

 

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

SML/1174/2018 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

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

4051/98/6/2018, ze dne 9. srpna 2018. 
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4270/104/6/2018 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0984/2018 na 

realizaci stavby „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, Svisle 13“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

 schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0984/2018, ze dne 25. 6. 2018, na 

provedení stavby „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“ (dále také 

jen „Smlouva“), se zhotovitelem PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov - 

Přerov I-Město, IČ: 27769585, dle přílohy č. 2.  

 

Předmětem Dodatku č. 2 je změna rozsahu původního předmětu plnění (realizace 

víceprací/méněprací) dle důvodové zprávy.  

 

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

učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“ 5 850 840,45 Kč bez DPH, zvýšená po započtení víceprací na 

základě schválení uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy na hodnotu 5 928 998,81 Kč bez DPH, se zvyšuje o 

177 424,74 Kč bez DPH (vícepráce) a snižuje o částku 6000,- Kč bez DPH (méněpráce). Cena za 

plnění se Dodatkem č. 2 mění z ceny sjednané v Dodatku č. 1 Smlouvy 5 928 998,81 Kč bez DPH na 

cenu 6 100 423,55 Kč bez DPH, tj. 7 381 512,50 Kč včetně DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 

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

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

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

 

 

4271/104/6/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1078/2018 na 

realizaci stavby „Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Přerov 

Želatovská 8“ 

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

SML/1078/2018, ze dne 11. 7. 2018, na provedení stavby „Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ 

Přerov Želatovská 8“ (dále také jen „Smlouva“), se zhotovitelem STRABAG a.s., se sídlem Na 

Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, 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 „Výstavba hokejbalového hřiště v 

areálu ZŠ Přerov Želatovská 8“ 3 671 030,99 Kč bez DPH se mění na cenu 3 845 918,37 Kč bez DPH, 

tj. 4 653 561,23 Kč včetně DPH. 

 

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

SML/1078/2018 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřeného náměstka 

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

3710/89/6/2018, ze dne 5. 4. 2018. 
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4272/104/6/2018 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/1048/2018, ze dne 24.7.2018, na realizaci stavby „Přerov - 

Henčlov, ul. Martinská, Nová – oprava chodníků“ 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy 

objednatele SML/1048/2018, ze dne 24.7.2018, na realizaci stavby „Přerov - Henčlov, ul. Martinská, 

Nová – oprava chodníků“, se zhotovitelem SISKO spol. s.r.o., Velká Dlážka 6, 750 02 Přerov, IČ 

47155558, dle přílohy č. 3. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (vícepráce). 

Cena za plnění se dodatkem č. 1 navyšuje o 110.535,00 Kč bez DPH z původní ceny 2.010.897,00 Kč 

bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 2.121.432,00 Kč bez DPH, navýšenou o 21 % 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. 3779/91/7/2018 ze dne 2. května 2018. 

 

 

4273/104/6/2018 Veřejná zakázka „Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří do 

domů Denisova 6, 8 Přerov“ – schválení zadávacích podmínek a 

zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 

nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Výměna oken z 

uliční strany a vstupních dveří do domů Denisova 6, 8 Přerov“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří do domů Denisova 6, 8 Přerov“, v souladu s 

ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 

16/2016, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. V okno s.r.o., č.p. 149, 767 01 Skaštice 25527266 

2. FERROPOLYMER spol. s r.o., Polní 2818/7, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov 

42866782 

3. VPO Protivanov, a.s., Boskovická 250, 798 48 Protivanov   29001765 

4. A + BX OKNA, s.r.o., Vodařská 232/2, Horní Heršpice, 619 00 

Brno   

49966863 

5. Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany 26906724 

 

 

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

hodnocení nabídek ve složení: 
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Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Ing. Petr Vrána  zástupce zadavatele 

Dagmar Navrátilová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

bytové správy 

Ing. Eva Pospíšilíková Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

bytové správy 

Emanuel Řehoř Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

bytové správy 

Bc. Marek Rybářík Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

bytové správy 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů. 

 

4274/104/6/2018 Veřejná zakázka „Parkoviště u Meopty, ul. Kabelíkova“ – schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Parkoviště u Meopty, ul. Kabelíkova“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Parkoviště u Meopty, ul. Kabelíkova“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o 

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

5/2018, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 26271303 

2. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 

Praha 1    

45274924 

3. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 62360213 

4. STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000 60838744 

5. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České 

Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 

48035599 

6. SISKO spol. s.r.o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov 

47155558 

 

 

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016, ve znění vnitřního předpisu 5/2018, komisi pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
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Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Ing. Petr Vrána  zástupce zadavatele 

Ing. Svatava Vrťová projektant Ing. Ivo Christen projektant 

Ing. Zdeněk Dostál Odbor řízení projektů a 

investic 

Miroslav Piekutowski Odbor řízení projektů a 

investic 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a dotací 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů. 

 

4275/104/6/2018 Veřejná zakázka „Oprava střešního pláště nad objekty bývalých jeslí a 

objektu hospodářské budovy Jasínkova 4, Přerov“ - schválení 

zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

střešního pláště nad objekty bývalých jeslí a objektu hospodářské budovy Jasínkova 4, Přerov“ 

dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Oprava střešního pláště nad objekty bývalých jeslí a objektu hospodářské budovy Jasínkova 

4, Přerov“, postupem dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016 ve znění č. 

5/2018, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. ZAK PLUS-stavba s.r.o., Polní 85, 750 02 Přerov  25826069 

2. SIST trading s.r.o., Želatovice 29, 751 16 Želatovice 26818850 

3. Jiří Lorenc, Veselíčko 77, 751 25 Veselíčko 73117340 

4. PZ TRADING s.r.o., Za Mlýnem 3001/58, 750 02 Přerov 26850486 

5. Petr Vychodil, U Tenisu 843/14, 750 02 Přerov 63707403 

6. Profistav Přerov a.s., K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov - Újezdec 25395653 

 

 

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 5/2018, komisi pro otevírání obálek, 

posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
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Pořado

vé 

číslo 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

1. Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Pavel Košutek Zástupce zadavatele 

2. Stanislav Jurečka Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – 

Oddělení bytové správy 

Bc. Marek 

Rybařík 

Odbor správy majetku 

a komunálních služeb 

– Oddělení bytové 

správy 

3. Ing. Eva Pospíšilíková Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – 

Oddělení bytové správy 

Ing. Kateřina 

Ministrová 

Odbor správy majetku 

a komunálních služeb 

– Oddělení bytové 

správy 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

Bc. Kristýna Čechová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

 

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. 

 

4276/104/6/2018 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“ - 

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 

P18V00000062 na služby „Zpracování projektové dokumentace s názvem „Propojení 

komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“, 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, a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění 

těchto úkonů, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy s jediným účastníkem výběrového řízení, tj. rozhodla o výběru 

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

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem, EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, IČ: 62361457, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 3 schválené zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 1 476 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 785 960,00 Kč s 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. srpna 2018 (č. usn. 4124/99/6/2018), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 
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4277/104/7/2018 Záměr statutárního města Přerov  - 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 schvaluje záměr statutárního města Přerova - změnu účelu nájmu 

sjednaného v nájemní smlouvě ze dne 24.9.2018  uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a paní Světlanou Řihovskou, místem podnikání Přerov I-Město, Dvořákova 907/2, IČ 

65916271, jako nájemcem, 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, a to tak, že původní účel nájmu - prodejna 

denního tisku, časopisů, cukrovinek, cigaret, tabáku, tabákových výrobků, alkoholických a 

nealkoholických nápojů a dekorativních doplňků bude rozšířen o nový účel - sběrna Sazka a.s.. 

 

4278/104/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. st. 

84/1 jehož součástí je stavba č.p. 64 rodinný dům příslušná k části obce 

Přerov III-Lověšice a pozemku p.č. 171 vše v k.ú. Lověšice u Přerova 

do majetku statutárního města Přerova 

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

pozemku p.č. 84/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m2 jehož součástí je stavba č.p. 64, 

rodinný dům příslušná k části obce Přerov III-Lověšice a pozemku p.č. 171 zahrada o výměře 147 m2 

vše v k.ú. Lověšice u Přerova z majetku pana Z.T. do majetku statutárního města Přerova. 

 

4279/104/7/2018 Záměr statutárního města Přerova -nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 418/1 v k.ú. Lověšice u 

Přerova 

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

p.č. 418/1 orná půda o výměře 400 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

4280/104/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova –   pozemku  p.č. 450/1 v k.ú. Lověšice u 

Přerova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - změnu účelu 

výpůjčky sjednané ve smlouvě o výpůjčce ze dne 15.5.2017 uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov, jako půjčitelem a spolkem MAPAJ o.s. , se sídlem Nádražní 1136/10, Přerov I-Město, IČ 

22815236 na pozemek p.č. 450/1 o výměře 1426 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova a to tak, že původní 

účel výpůjčky - výcvik a výuka profesní sebeobrany se rozšíří o umístění psů k ukázkám sebeobrany. 

 

4281/104/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - části pozemků p.č. 5746/7, p.č. 6569/2 a 

p.č. 5300/1  vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje podání výpovědi z nájemního vztahu na části pozemků 

p.č. 4135/4, ost. plocha o výměře 6 m2 , p.č. 5300/1, ost. plocha o výměře 6 m2, p.č. 5746/1, ost. 

plocha o výměře 12 m2, p.č. 6569/2, zahrada o výměře 6 m2, vše v k.ú. Přerov, vzniklého na základě 

nájemní smlouvy ze dne 20.12.2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.4.2009 uzavřené mezi HP 

Agency, spol. s r.o., se sídlem Čechova 970/17, 750 02 Přerov, IČ 42866561    (nyní právní nástupce 
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NewTonina s.r.o. , se sídlem Čechova 970/17, 750 02 Přerov, IČ 42866561) jako nájemcem a 

statutárním městem Přerov jako pronajímatelem. 

 

4282/104/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - prostor sloužící k podnikání v objektu 

technické vybavenosti bez č.p. /če 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  nájem prostor 

sloužících k podnikání v objektu technické vybavenosti bez čp/če příslušnému k části obce Přerov I-

Město  který je součástí  pozemku p.č. 1873/22 zast. plocha a nádvoří  v k.ú. Přerov o celkové výměře 

33,38 m2. 

 

4283/104/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 1963/18 v objektu 

bytový dům č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5) 

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

bytové jednotky č. 1963/18 v objektu bytový dům č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I - Město, 

na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5) o celkové výměře 77,22 m2 včetně s ním 

souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1963, příslušném k části 

obce Přerov I-Město,  na pozemku p.č. 2139  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2139 zast. pl. a nádvoří 

v k.ú. Přerov ve výši id. 7722/185721 z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

4284/104/7/2018 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání v budově 

jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 1) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem prostoru 

sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 1, bývalá prodejna vodo-topo-plyn) o celkové 

výměře 68,91 m2. 

 

4285/104/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č. 496/1 v k.ú. 

Dluhonice     

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem části pozemku 

p.č. 496/1 ost. pl., ost. komunikace v k.ú. Dluhonice o výměře cca 48 m2. 

 

4286/104/7/2018 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 

prostoru sloužícího podnikání  v budově jiná stavba č.p. 122, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č.  34 v k.ú. 

Přerov (Kratochvílova 20) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 

122, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov 

(Kratochvílova 20) o celkové výměře 63,84 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 
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pronajímatelem a panem J.J. , jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Výše nájemného bude 

činit 18.000,-Kč/rok (bez DPH), tj. cca 282,- Kč/m2/rok (dle nabídky ve výběrovém řízení). 

Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu bude 

využití prostoru jako komunitní kavárna s prodejnou vinylových desek.  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. 

 

4287/104/7/2018 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - prostor v budově 

administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k  nájemní smlouvě ze dne  12.4.2010, ve znění dodatků č. 1 

ze dne 28.6.2011, č. 2 ze dne 17.7.2017 a č. 3 ze dne 26.6.2018, na prostory v budově 

administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 194 zast. pl. a 

nádvoří  v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) o celkové výměře 290,75 m2 uzavřené mezi společností 

Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 555/16, 

IČ 25352571, jako pronajímatelem a  statutárním městem Přerov, jako nájemcem,  ve znění 

dle přílohy.  

 

Dodatek č. 4 bude s účinností od 1.11.2018 upravovat:  

 

1. předmět nájmu 

Původní předmět nájmu - prostory o celkové výměře 290,75 m2 (místnosti č. 202 až č. 206, č. 213 až 

č. 218, č. 303 až č. 305, č. 317 až č. 319)  bude rozšířen o místnost č. 211a o výměře 16,33 m2. 

 

2. výši nájemného  

Původní výše nájemného 619.308,-Kč/rok (bez DPH) bude upravena na novou výši nájemného 

655.728,-Kč/rok (bez DPH). 

 

3. paušální úhrady na energie  

Nájemce je povinen hradit pronajímateli paušální úhrady za služby spojené s  užíváním předmětu 

nájmu  (tj. paušální úhrady za vodné a stočné, ostatní služby a energie spojené s nájmem) ve formě 

měsíčních paušálních úhrad na základě splátkového kalendáře vystaveného pronajímatelem. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

4288/104/7/2018 Dohoda o vydání bezdůvodného obohacení z 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 dohody o vydání bezdůvodného obohacení z užívání části 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 ochuzený a společností DELTA Morava, s.r.o., se sídlem 

Přerov I-Město, Palackého 1380/19, IČ 60734540, jako obohacený, ve znění dle přílohy. 
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Bezdůvodné obohacení bude uzavřeno za období od 30.7.2018 do 12.9.2018. Výše 

bezdůvodného obohacení bude činit 351,-Kč. Náklady za spotřebované energie budou činit ve 

výši 942,-Kč. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

4289/104/7/2018 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova 

–  mobilních telefonů Samsung Galaxy S5 neo, Samsung Galaxy S7 

Edge, LG G3 D855, Sony Xperia Z55, NOKIA 515     

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí oznámení o osobním zájmu podle § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 

ve znění pozdějších předpisů členů Rady města Přerova k projednávání převodu movitých věcí 

z vlastnictví statutárního města Přerova - mobilních telefonů Samsung Galaxy S5 neo, 

Samsung Galaxy S7 Edge, LG G3 D855, Sony Xperia Z55 a NOKIA 515 dle bodu 2 až 6 

tohoto usnesení. 

 

2. schvaluje úplatný převod movitých věcí - mobilních telefonů Samsung Galaxy S5 neo 16 GB, 

inv.č. 442-00014069 a NOKIA 515 64 MB, inv. č. 00013306, z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví Mgr. V.P., za kupní cenu v místě a čase obvyklou v celkové výši 

3.123,-Kč (včetně DPH). 

 

3. schvaluje úplatný převod movité věci - mobilního telefonu Samsung Galaxy S7 Edge 32 GB, 

inv.č. 442-00014165, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. P.M., za 

kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 8.136,-Kč (včetně DPH). 

 

4. schvaluje úplatný převod movité věci - mobilního telefonu LG G3 D855 32 GB, inv.č. 442-

00013367, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví P.K., za kupní cenu v místě a 

čase obvyklou ve výši 2.338,-Kč (včetně DPH). 

 

5. schvaluje úplatný převod movité věci - mobilního telefonu Sony Xperia Z55 32 GB, inv.č. 

442-00014285, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. T.N., za kupní cenu 

v místě a čase obvyklou ve výši 6.076,-Kč (včetně DPH). 

 

6. schvaluje úplatný převod movité věci - mobilního telefonu NOKIA 515 64 MB, inv.č. 442-

00013308, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Mgr. H.N., za kupní cenu v 

místě a čase obvyklou ve výši 480,-Kč (včetně DPH). 

 

4290/104/7/2018 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 

předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci - sbírkové předměty umístěné ve 

Slavnostní zámecké síni a předsálí v budově č.p. 1, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 254 v k.ú. Přerov (Zámek Přerov) mezi příspěvkovou 

organizací Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Horní náměstí 7, IČ 

00097969, jako půjčitelem a statutárním městem Přerovem, jako vypůjčitelem, ve znění dle 

přílohy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, od 1.1.2019 do 31.12.2019. 

Účelem výpůjčky bude využití movitých věcí za účelem výstavním v Slavnostní zámecké síni 

a v předsálí přerovského zámku. 
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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. 

 

4291/104/7/2018 Dodatek ke smlouvě o dílo č.2 - „Oprava západní a východní lávky v 

parku Michalov, Přerov“ – navýšení ceny a prodloužení termínu 

dokončení a předání díla 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. odkládá projednání materiálu "Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo týkající se stavby „Oprava 

západní a východní lávky v parku Michalov, Přerov“- navýšení ceny a prodloužení termínu 

dokončení a předání díla", 

 

2. ukládá odboru majetku a komunálních služeb předložit takový návrh řešení, který bude trvalý, 

architektonicky přijatelný a bude konzultován s městským architektem. 

 

4292/104/8/2018 Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny v 

Přerově, Sociálních služeb města Přerova, Kulturních a informačních 

služeb města Přerova     

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol a Zařízení 

školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, zřízených statutárním městem Přerovem v 

rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny z prostředků zřizovatele 

přidělených příspěvkové organizaci na rok 2018. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.10.2018 

2. schvaluje návrh na přiznání odměny řediteli Městské knihovny v Přerově, příspěvkové 

organizace, ředitelce Sociálních služeb města Přerova, p. o., řediteli Kulturních a informačních 

služeb města Přerova, p. o., zřízených statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v 

důvodové zprávě. Odměna bude vyplacena v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků 

přidělených uvedené organizaci na rok 2018 zřizovatelem. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.10.2018 

 

4293/104/10/2018 Uzavření smlouvy na poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora O2 Czech Republic a.s.  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy na poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím 

mobilního operátora O2 Czech Republic a.s., Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 

14022, IČ: 60193336, ve znění přiloženého Návrhu a jeho příloh č. 1 až 5. 

 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy a jejím podpisem mezi Statutárním městem Přerovem a O2 

Czech Republic a.s., Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, IČ: 60193336. 
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4294/104/10/2018 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova 

–  notebooků DELL LATITUDE E 5510, HP EliteBook 8460p a HP 

ProBook 6570b 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí oznámení o osobním zájmu podle § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 

ve znění pozdějších předpisů členů Rady města Přerova k projednávání převodu movitých věcí 

z vlastnictví statutárního města Přerova - notebooků Dell Latitude E 5510, HP EliteBook 

8460p a HP ProBook 6570b dle bodu 2 až 4 tohoto usnesení. 

 

2. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00207-2011, 

bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. V.H., za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 3.253,-Kč (včetně DPH). 

 

3. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku HP EliteBook 8460p, inv.č. I-00029-2012, 

bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32bit z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. H.M., za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 5.511,-Kč (včetně DPH). 

 

4. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku HP Pro 6570b, inv.č. I-00513-2013, bez 

docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 8 Pro s možností downgrade na 

Windows 7 Professional CZ 64 bit z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví R.N., 

, za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 5.024,-Kč (včetně DPH). 

 

5. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00191-2011, 

bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Mgr. V.V. PhD.,  za kupní cenu v místě a 

čase obvyklou ve výši 3.253,-Kč (včetně DPH). 

 

6. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00196-2011, 

bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Mgr. P.D. PhD.,  za kupní cenu v místě a 

čase obvyklou ve výši 3.253,-Kč (včetně DPH). 

 

7. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00198-2011, 

bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. A.K., za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 3.253,-Kč (včetně DPH). 

 

8. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00200-2011, 

bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví M.D., za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 3.253,-Kč (včetně DPH). 

 

9. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00202-2011, 

bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví MUDr. M.Ch., za kupní cenu v místě a 

čase obvyklou ve výši 3.253,-Kč (včetně DPH). 

 

10. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00203-2011, 

bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví  PhDr. J.L., za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 3.253,-Kč (včetně DPH). 
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11. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude  E 5510, inv.č. I-00204-2011, 

bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. M.S. za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 3.253,-Kč (včetně DPH). 

 

12. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude  E 5510, inv.č. I-00206-2011, 

bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví L.T. za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 3.253,-Kč (včetně DPH). 

 

13. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00208-2011, 

bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví PhDr. J.P., za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 3.253,-Kč (včetně DPH). 

 

14. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude  E 5510, inv.č. I-00209-2011, 

bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví B.P. za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 3.253,-Kč (včetně DPH). 

 

15. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude  E 5510, inv.č. I-00215-2011, 

bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Mgr. R.R., za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 3.253,-Kč (včetně DPH). 

 

16. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00216-2011, 

bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví M.Š.,  za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 3.253,-Kč (včetně DPH). 

 

17. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00218-2011, 

bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví RSDr. J.N. za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 3.253,-Kč (včetně DPH). 

 

18. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5510, inv.č. I-00221-2011, 

bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32 bit z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. T.D., za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 3.253,-Kč (včetně DPH). 

 

19. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku HP EliteBook 8460p, inv.č. I-00028-2012, 

bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional CZ 32bit z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Mgr. B.P., za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 5.511,-Kč (včetně DPH). 

 

4295/104/10/2018 Pověření na prodej 11 ks služebních zbraní 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s prodejem 11 ks služebních zbraní (dle přílohy), 

 

2. pověřuje prodejem těchto zbraní ředitele MP Přerov Mgr.Omara Teriaki. 
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4296/104/10/2018 Podání odvolání proti rozsudku  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje podání odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve 

Valašském Meziříčí, č. j. 19 C244/2017 ze dne 2.10.2018. 

 

2. pověřuje vedoucí oddělení právního jednáním o uzavření právního jednání dohody o snížení 

nákladů řízení se společností SATES MORAVA spol. s r.o. 

 
V Přerově dne 18. 10. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mgr. Vladimír Puchalský                                                               Ing. Tomáš Navrátil 

primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 


