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ZÁPIS 

1. schůze Rady města Přerova konané dne 8. listopadu 2018 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení  

3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 21 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-
Vinary, Za Vrbím“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Opravy 7ks bytových jednotek“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Externí zajištění činnosti městského architekta“ 
– schválení uzavření smlouvy  

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1, 
Přerov – II.“ -  rozhodnutí o námitkách stěžovatele proti 
nezákonnému postupu zadavatele 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Aktualizace DTMM pro GIS MMPr“ - rozhodnutí 
o vyloučení účastníka, výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.6 Kompostárna Přerov - smlouva o převodu projektové 
dokumentace a převodu práv a povinností vyplývajících ze 
stavebního povolení 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad nemovitých 
věcí do základního kapitálu obchodní společnosti Technické 
služby města Přerova, s.r.o. - pozemků p.č. 1538/3 a p.č. 1538/7, 
oba v k.ú. Žeravice a p.č. 1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11, vše 
v k.ú. Čekyně  

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o smlouvě budoucí kupní, kterou uzavřely statutární 
město Přerov jako budoucí prodávající a společnost Panattoni 
Czech Republic Development s.r.o. jako budoucí kupující dne 
22.12.2016 na převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 
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7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 18 k 
nájemní smlouvě, kterou uzavřely statutární město Přerov jako 
pronajímatel a společnost Teplo Přerov a.s. jako nájemce dne 
30.4.2008 na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova tvořících sportovní areály – plavecký areál v 
Přerově, koupaliště v Penčicích a zimní stadion v Přerově včetně 
Městské sportovní haly  

p. Zácha 

7.12.1 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 

p. Zácha 

7.12.2 Udělení výjimek z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města a to z dopravní značky č. B 13 
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, 
z dopravní značky č. B 29 „Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu 
(která jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a).  

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Návrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění předsedům 
a členům výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a 
členům komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva města Přerova a dne, od kterého jim bude peněžité 
plnění poskytováno. 

primátor 

10.2 Pověření k uzavírání sňatků primátor 

10.3 Zahraniční pracovní cesta Kotor (Černá Hora) primátor 

11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 
tajemníka magistrátu 

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Přítomni: 

 

A. Předsedající:  primátor Ing. Petr Měřínský 

  

 

 

 

B. Členové Rady města: 

 

Ing. Tomáš Dostal, Marek Dostál, Mgr. Petr Kouba, Ing. Hana Mazochová, Ing. Tomáš Navrátil, Ing. 

Milan Passinger, Ing. Bohumír Střelec, Ing. Petr Vrána, Michal Zácha. 

 

 

 

 

C.  Omluveni:  Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

 

 

 

 

D.  Dále přítomni:  

Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

   Daniela Novotná  - vedoucí Kanceláře primátora 

Bc. Lenka Chalupová  - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů 

    

   

 

E.  Hosté:   

  

 

 

 

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 1. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 8. listopadu 2018 

v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 10 členů Rady 

města Přerova.  

 

Omluven:  Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

Přítomno:  10 radních 

 

 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
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2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU  

 

Hlasování o programu: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.) 

 

 

Ověřovatelem usnesení a zápisu byl navržen náměstek primátora pan Michal Zácha. Ten souhlasil. 

Hlasování o ověřovateli: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.) 

 

 

1/1/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 1. schůze Rady města 

Přerova konané dne 8. listopadu 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 1. schůze Rady města Přerova konané dne 8. listopadu 2018, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Michala Záchu ověřovatelem usnesení a zápisu 1. schůze Rady 

města Přerova. 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 

2/1/3/2018 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání dočasně volných finančních 

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.07.2018 do 30.09.2018. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

3/1/4/2018 Rozpočtové opatření č. 21 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1), 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazných 

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2) 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Rozpočtové opatření Odboru řízení projektů a investic na rekonstrukce lesních cest LHC Přerov 2 – 

část volných finančních prostředků bude použita na dofinancování akce Rekonstrukce školního hřiště 

ZŠ Přerov, Za mlýnem - finanční prostředky mají být použity na činnost koordinátora BOZP                 

a autorský dozor stavby. Dotaz – předpokládá, že tyto činnosti zahrnoval původní projekt. 

 

Tajemník Mgr. Mlčoch: 

Požádal o formální úpravu – vyškrtnout „na činnost koordinátora BOZP a autorský dozor stavby“. 

 

p. Zácha: 

Poprosil pana tajemníka, aby se hlídala činnost koordinátora BOZP a autorský dozor, aby jejich 

činnost byla vždy součástí projektu. Tuto činnost nemůžeme řešit rozpočtovým opatřením. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Střelec), 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Nejsou předlohy. 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Materiály předložila, jako písemné předlohy, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

4/1/6/2018 Veřejná zakázka „Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-

Vinary, Za Vrbím“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení 

výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-Vinary, Za Vrbím“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-Vinary, Za Vrbím“, v souladu s ust. § 31 

zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016, 

 

 

 

 



6 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

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

Lipník nad Bečvou 

26863057 

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

Olomouc 

04381823 

3. VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 03181936 

4. SILNICE.CZ s. r. o., Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 26792711 

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

 

 

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

a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Hana Mazochová zástupce zadavatele Marek Dostál zástupce zadavatele 

Jan Štajnar Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

Alexandr Salaba Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

Irena Šikulová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

Bc. Andrea Študentová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

 

 

Diskuse: 

Ing. Dostal: 

Upozornil, že v Zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na straně 14 není vyplněna lhůta pro 

podání nabídek a ve Smlouvě o dílo na straně 5 není uveden termín realizace. 

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Pinkasová. Lhůty doplní. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

5/1/6/2018 Veřejná zakázka „Opravy 7ks bytových jednotek“ - schválení 

zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Opravy 

7ks bytových jednotek, Přerov“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Opravy 7ks bytových jednotek“, 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. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I/51, Přerov 750 02 49689053 

2. ASH PROFI, s.r.o., K Moštěnici 265/8a, Přerov-Újezdec 26800420 

3. ZJS - Realizace staveb s.r.o., Kratochvílova 41, 750 02 Přerov  28611942 

4. PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov 27769585 

5. 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: 

 

Pořadové 

číslo 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

1. Ing. Hana Mazochová Zástupce zadavatele Michal Zácha Zástupce zadavatele 

2. Bc. Marek Rybařík  Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – 

Oddělení bytové správy 

Dagmar Navrátilová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – 

Oddělení bytové správy 

3. Emanuel Řehoř Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – 

Oddělení bytové správy 

Stanislav Jurečka 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 náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisům dokumentace k veřejné 

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

6/1/6/2018 Veřejná zakázka „Externí zajištění činnosti městského architekta“ – 

schválení uzavření smlouvy  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zajištění činnosti městského 

architekta mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a společností AMTB s.r.o., se sídlem 
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Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc, IČ: 26381397, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu 

„Externí zajištění činnosti městského architekta“. 

                

Cena za plnění bude činit: 360.000,- Kč bez DPH za 1 rok, tj. 435.600,- Kč včetně DPH za 1 rok. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem                      

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

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

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (p. Zácha), 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

7/1/6/2018 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1, 

Přerov – II.“ - rozhodnutí o námitkách stěžovatele proti nezákonnému 

postupu zadavatele 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí „Námitky proti nezákonnému postupu zadavatele u  podlimitní veřejné 

zakázky P18V00000063 na stavební práce s názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za 

Mlýnem 1, Přerov – II.“, doručených zadavateli dne 2.11.2018 od 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, 

 

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek o odmítnutí námitek 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, v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1, Přerov – II.“, 

 

3. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o námitkách účastníka v rozsahu dle přílohy č. 1, 

 

4. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského k podpisu Rozhodnutí zadavatele o námitkách 

účastníka. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Passinger: 

Upozornil, že v rozhodnutí o námitkách stěžovatele proti nezákonnému postupu zadavatele je 

nesprávně uvedena Prostějovská stavební, a.s. 
 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.) 
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8/1/6/2018 Veřejná zakázka „Aktualizace DTMM pro GIS MMPr“ - rozhodnutí    

o vyloučení účastníka, výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 

P18V00000066 na služby s názvem „Aktualizace  DTMM  pro GIS  MMPr“, 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. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 2 GEODROM s.r.o., Moravany, Hlavní 133/32, 

PSČ 66448, IČ: 29305381, z důvodu nesplnění podmínky účasti ve výběrovém řízení uvedené 

v odst. 4.1.3. Části II. zadávací dokumentace, tj. neprokázání technické kvalifikace v plném 

rozsahu a z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. 

 

3. rozhodla o výběru dodavatele MDP GEO, s.r.o., Luhačovice, Masarykova 202, okres Zlín, 

PSČ 76326, IČ: 25588303, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového 

řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 

hodnocení nabídek, 

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem MDP GEO, s.r.o., Luhačovice, Masarykova 202, 

okres Zlín, PSČ 76326, IČ: 25588303, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 4 schválené 

zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 570 000,00 Kč bez DPH, tj. 689 700,00 Kč s DPH. 

 

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

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

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

 

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

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 101. Rady města Přerova konané 

dne 20. září 2018 (č. usn. 4186/101/6/2018), pověřen Ing. Petr Měřínský. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

9/1/6/2018 Kompostárna Přerov - smlouva o převodu projektové dokumentace     

a převodu práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení 

Rada města Přerova po projednání:  
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VARIANTA I.: 

schvaluje uzavření Smlouvy o úplatném převodu projektové dokumentace a převodu práv a 

povinností vyplývajících ze stavebního povolení mezi Statutárním městem Přerovem, Bratrská 34, 750 

11 Přerov jako převodcem, Technickými službami města Přerova, s.r.o., Na hrázi 3165/17, 750 02 

Přerov jako nabyvatelem a projekční organizací PRINTES – ARELIÉR, s.r.o., Mostní 11a, 750 02 

Přerov jako projektantem ve znění dle přílohy č. 1 za pořizovací cenu dokumentace a inženýrské 

činnosti ve výši 562 166,- Kč vč. DPH (cena díla). 

 

VARIANTA II.: 

schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu projektové dokumentace a převodu práv a 

povinností vyplývajících ze stavebního povolení mezi Statutárním městem Přerovem, Bratrská 34, 750 

11 Přerov jako převodcem, Technickými službami města Přerova, s.r.o., Na hrázi 3165/17, 750 02 

Přerov jako nabyvatelem a projekční organizací PRINTES – ARELIÉR, s.r.o., Mostní 11a, 750 02 

Přerov jako projektantem ve znění dle přílohy č. 2. 

 

 

Navrhovatelka materiálu náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Doporučila variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. Střelec), 1 nepřítomen a nehlasuje (Ing. 

Vrána), 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

 

7.1 Záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad nemovitých věcí do 

základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Přerova, 

s.r.o. - pozemků p.č. 1538/3 a p.č. 1538/7, oba v k.ú. Žeravice a p.č. 

1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11, vše v k.ú. Čekyně  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodování o záměru statutárního 

města Přerova - nepeněžitý vklad nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 

do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 

27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov - pozemků p.č. 1538/3 

(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 3 408 m2 a p.č. 1538/7 (ostatní plocha - 

skládka) o výměře 58 m2, oba v k.ú. Žeravice a p.č. 1222/9 (orná půda) o výměře 31 668 m2, 

p.č. 1222/10 (orná půda) o výměře 5 389 m2 a p.č. 1222/11 (ostatní plocha – jiná plocha) o 

výměře 3 402 m2, vše v k.ú. Čekyně. 
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2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - 

nepeněžitý vklad nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního 

kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem 

Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov - pozemků p.č. 1538/3 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 3 408 m2 a p.č. 1538/7 (ostatní plocha - skládka) o výměře 58 

m2, oba v k.ú. Žeravice a p.č. 1222/9 (orná půda) o výměře 31 668 m2, p.č. 1222/10 (orná 

půda) o výměře 5 389 m2 a p.č. 1222/11 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 3 402 m2, 

vše v k.ú. Čekyně. 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora pan Zácha materiál stáhl a opětovně jej předloží                

po projednání s Odborem správy majetku a komunálních služeb a Technickými službami. 

 

 

 

 

10/1/7/2018 Záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

o smlouvě budoucí kupní, kterou uzavřely statutární město Přerov 

jako budoucí prodávající a společnost Panattoni Czech Republic 

Development s.r.o. jako budoucí kupující dne 22.12.2016 na převod 

pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - uzavření dodatku č. 1 

ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, kterou dne 22.12.2016 uzavřely statutární město Přerov jako 

budoucí prodávající a společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČ 28190882, se 

sídlem Na Příkopě 22/859, 110 00 Praha 1, jako budoucí kupující na převod pozemku p.č. 6505/42 

(orná půda) o výměře 34 802 m2 v k.ú. Přerov za kupní cenu ve výši 17.226.990,- Kč (tj. 495,- 

Kč/m2), která bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v době uzavření kupní 

smlouvy případně navýšena o daň z přidané hodnoty, na jehož základě dojde ke změně čl. 3.5 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní tak, že závazek uzavřít kupní smlouvu zanikne v případě, že 

budoucí kupující nevyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy podle čl. 3.2 

smlouvy do čtyř let od účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 
 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

11/1/7/2018 Záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 18 k nájemní 

smlouvě, kterou uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a 

společnost Teplo Přerov a.s. jako nájemce dne 30.4.2008 na nájem 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova tvořících 

sportovní areály – plavecký areál v Přerově, koupaliště v Penčicích a 

zimní stadion v Přerově včetně Městské sportovní haly  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - uzavření dodatku      

č. 18 k nájemní smlouvě, kterou dne  30.4.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.12.2008, dodatku č. 2 

ze dne 8.1.2009, dodatku č. 3 ze dne 9.3.2009, dodatku č. 4 ze dne 2.4.2009, dodatku č. 5 ze dne 

26.6.2009, dodatku č. 6 ze dne 26.6.2009, dodatku č. 7 ze dne 26.11.2009, dodatku č. 8 ze dne 

15.11.2010, dodatku č. 9, dodatku č. 10 ze dne 27.2.2013, dodatku č. 11 ze dne 8.3.2013, dodatku       

č. 12 ze dne 30.9.2013, dodatku č. 13 ze dne 13.5.2014, dodatku č. 14 ze dne 29.7.2014, dodatku č. 15 

ze dne 26.6.2015, dodatku č. 16 ze dne 28.8.2015 a dodatku č. 17 ze dne 28.4.2017, uzavřely statutární 

město Přerov jako pronajímatel a společnost Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Blahoslavova 

1499/7, Přerov, jako nájemce na dobu určitou do 31.12.2018 na nájem nemovitých věcí v k.ú. Přerov    

a k.ú. Penčičky tvořících sportovní areály - plavecký areál v Přerově, koupaliště v Penčicích a zimní 

stadion v Přerově včetně Městské sportovní haly, kterým se prodlužuje doba nájmu do 30.4.2019. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen a nehlasuje (Ing. Střelec), 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

12/1/7/2018 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. ruší usnesení číslo 4291/104/7/2018 

 

1. 2. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo týkající se stavby „Oprava západní              

a východní lávky v parku Michalov, Přerov“ mezi Statutárním městem Přerov a Alexandrem 

Mojdlem, IČ 65920236, ve znění dle přílohy č.1. 

 

2. 3. pověřuje Ing. Miloslava Dohnala, vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb     

k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo týkající se stavby „Oprava západní a východní 

lávky v parku Michalov, Přerov“ mezi Statutárním městem Přerov a Alexandrem Mojdlem,  

IČ 65920236, ve znění dle přílohy č.1, za podmínky finančního krytí. 

 

Jedná se o navýšení ceny díla z původních 336.400,- Kč  na nynějších 701.433,- Kč a o prodloužení 

termínu dokončení díla z původního ke dni 20.10.2018 na nový ke dni 31.05.2019. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.11.2018 

 

 

Diskuse: 

Primátor Ing. Měřínský: 

- Navrhl nový bod 1. usnesení: zrušit usnesení číslo 4291/104/7/2018 

 

Hlasování o doplněném usnesení o bod 1.: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.) 
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13/1/7/2018 Udělení výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města, a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, 

jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, z dopravní značky č. B 29 

„Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu (která jsou součástí svislého 

dopravního značení č. IZ 8a) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 

souhlas s povolení krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 

povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Technické služby města Přerova, s.r.o., 

Na Hrázi 3165/17, Přerov I – Město, 750 02, IČ: 27841090, za účelem dovozu vánočního 

stromu dne 17.11.2018. 

 

RZ M01 0293 LIEBHERR LTM1040 – hmotnost 36 000 kg 

RZ 4M6 8813 MAN – hmotnost 8 000 kg 

RZ 2M7 0877 NOTEBOOM – hmotnost 6 000 kg 

 

Trasa výjimky 

Bratrská, nám. T. G. Masaryka, Blahoslavova, Přerov 

 

 

VARIANTA II.: 

1. vyslovuje nesouhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 

souhlas s povolení krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v 

centru města ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 

povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Technické služby města Přerova, s.r.o., 

Na Hrázi 3165/17, Přerov I – Město, 750 02, IČ: 27841090, za účelem dovozu vánočního 

stromu dne 17.11.2018. 

 

RZ M01 0293 LIEBHERR LTM1040 – hmotnost 36 000 kg 

RZ 4M6 8813 MAN – hmotnost 8 000 kg 

RZ 2M7 0877 NOTEBOOM – hmotnost 6 000 kg 

 

Trasa výjimky 

Bratrská, nám. T. G. Masaryka, Blahoslavova, Přerov 

 

 

VARIANTA I.: 

2. vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 

souhlas s povolení krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 

povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele ELSPET s.r.o., Palackého 353, Bystřice 

pod Hostýnem, IČ: 63489996, za účelem umístění mobilní vrtné soupravy potřebné ke zřízení 

nové přípojky NNK Spálenec – park pod hradbami. Jeřáb poslouží k jejímu dovozu a odvozu 

v termínu 14.11. - 23.11.2018. 

 

RZ M01 0293 LIEBHERR LTM1040 – hmotnost 36 000 kg 

 

Trasa výjimky 

Jateční, Mostní, Na Marku, Spálenec, Pod Valy, Kozlovská, Přerov 
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VARIANTA II.: 

2. vyslovuje nesouhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 

souhlas s povolení krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v 

centru města ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 

povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele ELSPET s.r.o., Palackého 353, Bystřice 

pod Hostýnem, IČ: 63489996, za účelem umístění mobilní vrtné soupravy potřebné ke zřízení 

nové přípojky NNK Spálenec – park pod hradbami. Jeřáb poslouží k jejímu dovozu a odvozu v 

termínu 14.11. - 23.11.2018. 

 

RZ M01 0293 LIEBHERR LTM1040 – hmotnost 36 000 kg 

 

Trasa výjimky 

Jateční, Mostní, Na Marku, Spálenec, Pod Valy, Kozlovská, Přerov 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Zácha: 

Doporučil v obou bodech usnesení variantu I. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

14/1/8/2018 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do 

vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerovem   

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného                       

a nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov-

Předmostí, Hranická 14 a Mateřské školy Přerov, U tenisu 2, 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: 30.11.2018 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

15/1/9/2018 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 



15 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního 

určení (1+0), o ploše 27,01 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č.2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník  č.o. 1 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č.1), s paní N.S., za nájemné ve výši 989,- Kč/měsíc (nájem 

bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č.1, na 

dobu určitou do 30.06.2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2018 

 

 

Diskuse: 

p. Marek Dostál: 

upozornil na rozpis cen služeb v Evidenčním listu a doporučil, aby sleva byla z čistého nájemného, 

nikoli z energií. 

 

Mgr. Kouba: 

Sleva byla přiznaná všem nájemcům domu v souvislosti s rekonstrukcí balkonů. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

10. RŮZNÉ 

16/1/10/2018 Návrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění předsedům          

a členům výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a členům 

komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 

Přerova a dne, od kterého jim bude peněžité plnění poskytováno 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit ve smyslu     

§ 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon     

o obcích) poskytování měsíčních peněžitých plnění občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 

Přerova za výkon funkcí předsedů a členů výborů ZM a za výkon funkcí předsedů a členů komisí RM 

a stanovit, že uvedené peněžité plnění bude poskytováno ode dne zvolení do funkce. V případě 

souběhu výkonu funkcí náleží předsedům a členům výborů ZM a předsedům a členům komisí RM, 

kteří nejsou členy ZM, peněžité plnění ve výši souhrnu peněžitých plnění pro jednotlivé funkce. 

Navrhovaná výše peněžitého plnění činí pro předsedu výboru ZM a předsedu komise RM 2.490 Kč      

a pro člena výboru ZM a člena komise RM 600 Kč. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.) 
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17/1/10/2018 Pověření k uzavírání sňatků 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. pověřuje dle ust. § 11a odst. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu                

a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

prováděním sňatečných obřadů a uzavíráním manželství členy Zastupitelstva města Přerova 

Mgr. Ladu Galovou, pana Pavla Košutka, pana Petra Turance, Ing. Tomáše Navrátila, pana 

Marka Dostála, Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D.; Mgr. Bc. Věru Václavíčkovou, Ing. Františka 

Jana Hrabinu, Ing. Pavla Galetu, paní Ludmilu Tomaníkovou a Mgr. Věru Vránovou, Ph.D., 

 

2. stanovuje dle ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, že členové Zastupitelstva města Přerova Michal Zácha, DiS., Mgr. Petr 

Kouba, Ing. Hana Mazochová, Mgr. Lada Galová, pan Pavel Košutek, pan Petr Turanec, Ing. 

Tomáš Navrátil, pan Marek Dostál, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.; Mgr. Bc. Věra Václavíčková, 

Ing. František Jan Hrabina, Ing. Pavel Galeta, paní Ludmila Tomaníková a Mgr. Věra 

Vránová, Ph.D., mohou užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky při 

provádění sňatečných obřadů a uzavírání manželství dle bodu 1. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Navrátil: 

Vyjádřil svůj zájem provádět sňatečné obřady. 

 

 

Hlasování o doplněném usnesení v bodech 1. a 2.: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 

18/1/10/2018 Zahraniční pracovní cesta Kotor (Černá Hora) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu do Kotoru (Černá Hora) 

delegaci statutárního města Přerova ve složení: primátor Ing. Petr Měřínský, uvolněný radní Ing. 

Tomáš Navrátil a tajemník Mgr. Petr Mlčoch. Cesta se uskuteční ve dnech 20. - 22. 11. 2018 při 

příležitosti oslav Dne města Kotor. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.) 
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11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, UVOLNĚNÉHO 

RADNÍHO, ČLENŮ RADY MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU  

 

Tajemník Mgr. Mlčoch: 

 informace o smluvních vztazích uzavřených odbory magistrátu a organizacemi zřizovanými 

městem v rozsahu plnění od 100 tis. do 500 tis. Kč bez DPH za období od 1.7.2018                

do 30.9.2018. 

 

 

12. ZÁVĚR 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 1. schůzi Rady města Přerova dne 8. listopadu 2018 v 11.30 

hodin. 

 

V Přerově dne 8. listopadu 2018 

 

 

 

 

 

           Ing. Petr Měřínský                                                                         Michal Zácha 

primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 


