
1 

 

ZÁPIS 

 

 

z 3. schůze Rady města Přerova konané dne 29. listopadu 2018 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 23 Ing. Mazochová 

4.2 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění a doplňuje 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů, 
ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 

Ing. Mazochová 

4.3 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění a doplňuje 
Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2015 

Ing. Mazochová 

4.4 Dotace pro Římskokatolickou farnost v Přerově primátor 

4.5 Dotace pro Sport Management s. r. o. na akci Zlatý Kanár primátor 

5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019 Ing. Mazochová 

6. Rozvojové záležitosti  

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Veřejná zakázka „Oprava střešního pláště nad objekty bývalých 
jeslí a objektu hospodářské budovy Jasínkova 4, Přerov“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 
s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

7.2 Veřejná zakázka „Parkoviště u Meopty, ul. Kabelíkova“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 
s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

7.3 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1121/2018 na 
realizaci stavby „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 
Smetanova 7, 7a)“ 

Ing. Mazochová 

7.4 Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo SML/1258/2018 investiční 
akce „Přeložka veřejného osvětlení, ul. Svépomoc, Na hrázi.“ 

Ing. Mazochová 

7.5 Investiční akce nad 500 tis. Kč realizované v 2018 a akce 
přecházející do roku 2019 

Ing. Mazochová 

7.6 Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2019 Ing. Mazochová 

8. Majetkoprávní záležitosti  

8.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního  města Přerova  pozemku p.č. 1020/2 
v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Zácha 

8.1.2 Záměr statutárního města Přerov – pacht/výpůjčka nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 1477, p.č. 
1478, p.č. 1479, p.č. 1480, p.č. 1481, p.č. 1483, p.č. 1484, p.č. 
1485, p.č. 338/1, p.č. 1622, p.č. 1623, p.č. 1624, p.č. 1625 vše 
v k.ú. Dluhonice. 

p. Zácha 
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8.1.3 Úplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku  p.č. 5207/77 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

8.1.4 Záměr statutárního města Přerov úplatný převod pozemku p.č. 
509/9 v k.ú. Předmostí   

p. Zácha 

8.1.5 Záměr statutárního města Přerov  úplatný převod pozemku p.č. 
782 v k.ú. Kozlovice u Přerova   

p. Zácha 

8.1.6 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – prostoru sloužícího 
podnikání  v budově k bydlení č.p. 150, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov 
(nám. TGM 8)  

p. Zácha 

8.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova -  pozemku p.č. 1438 v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

8.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova –  pozemků p.č. 4306/40 a p.č. 4306/24  v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.5.1 Dodatky k nájemním smlouvám uzavřeným mezi statutárním 
městem Přerov jako pronajímatelem a společností Teplo Přerov 
a.s. jako nájemcem na nájem nemovitých věcí tvořících sportovní 
areály – plavecký areál v Přerově, koupaliště v Penčicích a zimní 
stadion v Přerově včetně Městské sportovní haly a nájem movitých 
věcí tvořících vybavení těchto sportovních areálů 

p. Zácha 

8.5.2 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) 

p. Zácha 

8.5.3 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 3751/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.5.4 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – 
prostor sloužících k podnikání v budově jiná stavba bez č.p. /če, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 1873/22 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.12.1 Výměna žárovek za LED vložky u SSZ na křižovatce ulic 
Komenského x Palackého v Přerově – uzavření smlouvy o dílo 

p. Zácha 

8.12.2 Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1395/2018 na 
realizaci stavby „Údržba komunikace Vsadsko a Petřivalského“ 

p. Zácha 

8.12.3 Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1394/2018 na 
realizaci stavby „Údržba komunikace Petřivalského“ 

p. Zácha 

8.12.4 Povolení uzavírky a zvláštního užívání z důvodu pořádání 
Vánočního koncertu před OC Galerie Přerov. 

p. Zácha 

8.12.5 Zajištění finančních prostředků na hospodaření v lesích na LHC 
Přerov 2 (Svrčov) z důvodu kůrovcové kalamity pro rok 2019 

p. Zácha 

8.13.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu p. Zácha 

8.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16 
vše v k.ú. Přerov – „Provozní zázemí haly na TK-Courtsol v areálu 
TK PRECHEZA Přerov – II. etapa“ 

p. Zácha 

9. Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2019 primátor Ing. 
Měřínský a  
Mgr. Kouba 

10. Školské záležitosti  

10.1 Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 
2020-2021 příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Přerov 

primátor Ing. 
Měřínský a  
Mgr. Kouba 

10.2 Úprava platů ředitelů  Mgr. Kouba 
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10.3 Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských 
obvodech spádových základních škol na území statutárního města 
Přerova 

Mgr. Kouba 

10.4 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

10.5 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – uzavření 
smluv k parkovacím místům na dobu neurčitou   

Mgr. Kouba 

10.6 Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek Mgr. Kouba 

10.7 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 
spolek 

Mgr. Kouba 

11. Sociální záležitosti  

11.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k bytům zvláštního určení Mgr. Kouba 

11.2 SOS tlačítko pro seniory Mgr. Kouba 

12. Různé  

12.1 Smlouva o bezúplatném převodu majetku – JSDH Přerov primátor 

12.2 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova –  notebooků DELL LATITUDE E 5540 

primátor 

12.3 Podněty a připomínky z 2. Zasedání Zastupitelstva města Přerova. Primátor 

12.4 Nákup notebooků pro zastupitele primátor 

12.5 Použití znaku města Přerova primátor 

12.6 Účelová dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón v roce 2018 

primátor 

12.7 Aktualizace složení Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace a 
členů Pracovních skupin ŘV ITI 

primátor 

12.8 Nominace na jednání a zasedání orgánů spolků, v nichž je město 
členem 

primátor 

12.9 Nominace člena do Rady pro kontrolu hospodaření Zdravotnické 
záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. 

primátor 

12.10. Řešení pojistné události v souvislosti s dopravní nehodou 
služebního vozidla Městské policie Přerov 

p. Zácha 

12.11 Programové prohlášení Rady města Přerova primátor 

13. Informace primátora, náměstků primátora, uvolněného člena 
Rady města, členů Rady města, tajemníka magistrátu 

primátor 

14. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Předsedající:   Ing. Petr Měřínský     

 

 

 

Členové Rady města: 

 

Ing. Hana Mazochová, p. Michal Zácha, Mgr. Petr Kouba, Ing. Tomáš Navrátil, Ing. Petr Vrána,        

p. Marek Dostál, Ing. Tomáš Dostal, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Milan Passinger, Ing. Bohumír 

Střelec 

 

 

Omluveni:   

       

  

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

   Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

Bc. Lenka Chalupová – vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů KP 

 

 

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 

 
 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 3. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 29. listopadu  2018  

v 9:00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti všech radních, Rada města byla schopna 

se právoplatně usnášet.  

 

 

54/3/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 3. schůze Rady města 

Přerova konané dne 29. listopadu 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 3. schůze Rady města Přerova konané dne 29. listopadu 2018, 

 

2. schvaluje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou ověřovatelkou usnesení a zápisu      

3. schůze Rady města Přerova. 

 

Hlasování o doplněném programu: 11 pro - jednomyslně 

 

Hlasování o ověřovatelce: 11 pro - jednomyslně 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 
 

- bez písemné předlohy 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

primátora. 

 

55/3/4/2018 Rozpočtové opatření č. 23 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 závazných 

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

56/3/4/2018 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění a doplňuje Obecně 

závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů, ve znění 

Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 

závaznou vyhlášku č.../2018, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010,                 

o místním poplatku ze psů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy. 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.12.2018 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

57/3/4/2018 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění a doplňuje Obecně 

závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 

závaznou vyhlášku č..../2018, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2013,               

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.12.2018 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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58/3/4/2018 Dotace pro Římskokatolickou farnost v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 120.000,- Kč 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem 

a subjektem Římskokatolická farnost Přerov, IČ: 45180199, se sídlem Kratochvílova 116/6, 

750 02 Přerov I - Město na částečnou úhradu nákladů na projektovou dokumentaci, související 

s rekonstrukcí kostela sv. Vavřince v Přerově. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova na rok 2018. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219 

 

 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 168 670,9 * - 120,0 168 550,9 

3322 110  Zachování a obnova kulturních 

 památek 

0,0  

  
+ 120,0 120,0 

  

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 29 891,3 * + 120,0 30 011,3 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazcohová podala protinávrh snížit poskytnutí dotace na 60.000,-Kč. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Mazochové – snížit poskytnutí dotace na 60.000,-Kč: 3 pro (Ing. 

Mazochová, Ing. Vrána, Ing. Střelec), 1 proti (Mgr. Kouba), 7 se zdrželo (Ing. Měřínský, p. Zácha, 

Ing. Navrátil, Ing. Passinger, Ing. Dostal, Mgr. Navařík, Ph.D., p. Dostál) 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 8 pro, 3 se zdrželi (Ing. Mazochová, Ing. Střelec, Ing. Passinger) 

 

 

59/3/4/2018 Dotace pro Sport Management s. r. o. na akci Zlatý Kanár 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,-Kč 

80.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerovem a subjektem Sport Management s. r. o., IČ: 61944068, se sídlem U tenisu 

16, 750 00 Přerov na částečnou úhradu nákladů na organizaci slavnostního vyhlášení ankety o 

nejlepší české tenisty a tenistky za rok 2018 "Zlatý Kanár". Veřejnoprávní smlouva bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova na rok 2018. 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 168 498,9 * - 80,0 168 418,9 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 

 (individuální dotace) 

0,0  

  
+ 80,0 80,0 

  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 30 063,3 * + 80,0 30 143,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazcohová podala protinávrh snížit poskytnutí dotace na 80.000,-Kč. 

Mgr. Navařík podal protinávrh snížit poskytnutí dotace na 50.000,-Kč. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Navaříka, Ph.D. – snížit poskytnutí dotace na 50.000.- Kč: 1 pro 

(Mgr. Navařík, Ph.D.), 10 se zdrželo 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Mazochové – snížit poskytnutí dotace na 80.000.- Kč: 10 pro, 1 se 

zdržel (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

5. NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA ROK 2019 

 

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

náměstkyně primátora. 

 

60/3/5/2018 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města 

Přerova na rok 2019: 

 

               příjmy    917 915 600 Kč 

               výdaje    891 172 500 Kč 

   financování    26 743 100 Kč 

(dle příloh č. 1 a 2) 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit střednědobý výhled rozpočtu do roku 

2021 uvedený v příloze č. 3, 
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou 

výdaje specifikované v příloze č. 4. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 
6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

bez písemné předlohy 

 

 
 

7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

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

primátora. 

 

 

61/3/7/2018 Veřejná zakázka „Oprava střešního pláště nad objekty bývalých jeslí a 

objektu hospodářské budovy Jasínkova 4, Přerov“ – rozhodnutí o 

výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střešního pláště nad objekty bývalých jeslí a 

objektu hospodářské budovy Jasínkova 4, Přerov“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona 

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

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

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

Přerov“, je účastník výběrového řízení společnost ELIS-střechy s.r.o., se sídlem Švabinského 

nábřeží 1630/85, 767 01 Kroměříž, IČ: 29262241, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací 

podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 

společností ELIS-střechy s.r.o., se sídlem Švabinského nábřeží 1630/85, 767 01 Kroměříž, IČ: 

29262241, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střešního pláště nad 

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

 

4. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisu smlouvy o dílo mezi 

Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a společností ELIS-střechy s.r.o., se sídlem 

Švabinského nábřeží 1630/85, 767 01 Kroměříž, IČ: 29262241, jako dodavatelem k veřejné 

zakázce malého rozsahu „Oprava střešního pláště nad objekty bývalých jeslí a objektu 

hospodářské budovy Jasínkova 4, Přerov“. Cena za plnění bude činit: 764.160,- Kč bez DPH, 

tj. 924.633,60 Kč včetně 21% DPH. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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62/3/7/2018 Veřejná zakázka „Parkoviště u Meopty, ul. Kabelíkova“ – rozhodnutí 

o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 „Parkoviště u Meopty, ul. 

Kabelíkova“, zadávané 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, 

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Parkoviště u 

Meopty, ul. Kabelíkova“, je účastník výběrového řízení SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 

527/6, 750 02 Přerov, IČ 47155558, 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 SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov, IČ 47155558, 

jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Parkoviště u Meopty,                       

ul. Kabelíkova“.  

                

Cena za plnění bude činit 5.011.325,27 Kč bez DPH, tj. 6.063.703,58 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. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

63/3/7/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1121/2018 na 

realizaci stavby „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 

Smetanova 7, 7a)“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

SML/1121/2018 ze dne 26. 7. 2018 na provedení stavby „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 

Smetanova 7, 7a)“, se zhotovitelem Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, IČ: 28603575, dle přílohy č. 3.  

 

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 „Rekonstrukce sociálního zařízení        

v budově Smetanova 7, 7a)“ se po započtení méně a víceprací snižuje o 126 492,84 Kč bez DPH a 

cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z původní ceny 3 376 799,92 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě 

č. SML/1121/2018 na cenu 3 250 307,08 Kč bez DPH; sazba DPH je 21%. 
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Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/1121/2018 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem Ing. Petra Měřínského 

na základě jeho pověření usnesením Rady města Přerova, č. usn. 3783/91/7/2018, ze dne 2. května 

2018. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

64/3/7/2018 Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo SML/1258/2018 investiční akce 

„Přeložka veřejného osvětlení, ul. Svépomoc, Na hrázi.“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/1258/2018 uzavřené dne 4.9.2018          

na realizaci Přeložky veřejného osvětlení, ul. Svépomoc, na Hrázi (dále také jen "Smlouva")  

se zhotovitelem MSEM, a.s., se sídlem Collo-louky 126, Místek, PSČ 738 01 Frýdek-Místek, 

IČ 64610080, 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením dodatku smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem. 

  

Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení doby plnění do 15.4.2019. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

65/3/7/2018 Investiční akce nad 500 tis. Kč realizované v 2018 a akce přecházející 

do roku 2019 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí Přehled zrealizovaných 

investičních akcí v roce 2018, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí Přehled přecházejících 

investičních akcí z roku 2018 do roku 2019. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

66/3/7/2018 Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2019 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Nové investiční akce pro realizaci v 

roce 2019 – dle tabulky v důvodové zprávě, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Registr investičních akcí pro realizaci 

v roce 2019 – dle tabulky v důvodové zprávě. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 
 

 

PŘESTÁVKA: 10:15 – 10:20 hod. 

 

 
 

8. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

67/3/8/2018 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního  města Přerova  pozemku p.č. 1020/2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod  pozemku p.č. 1020/2 orná půda  o výměře 39 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova využít předkupního práva k pozemku p.č. 

1020/2 orná půda o výměře 39 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

 

VARIANTA  II. 

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod  pozemku p.č. 1020/2 orná půda  o výměře 39 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 

1020/2 orná půda o výměře 39 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel p. Zácha: 11 pro - jednomyslně 

 

 

68/3/8/2018 Záměr statutárního města Přerov – pacht/výpůjčka nemovitých věcí v 

majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 1477, p.č. 1478, p.č. 
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1479, p.č. 1480, p.č. 1481, p.č. 1483, p.č. 1484, p.č. 1485, p.č. 338/1, p.č. 

1622, p.č. 1623, p.č. 1624, p.č. 1625 vše v k.ú. Dluhonice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov - pacht   nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova – pozemků p.č. 1477 o výměře 996 m2, p.č. 1478 orná půda o výměře 965 m2, 

p.č. 1479 zahrada o výměře 983 m2, p.č. 1480 zahrada o výměře 1946 m2, p.č. 1484 zahrada o 

výměře 991 m2  vše v k.ú. Dluhonice. 

 

VARIANTA  I. 

schvaluje záměr statutárního města Přerov - výpůjčku nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerov – pozemků p.č. 338/1 ovocný sad o výměře 2506 m2, p.č. 1622 zahrada o výměře  2373 m2, p.č. 

1623 zahrada o výměře 1391 m2, p.č. 1624 zahrada o výměře 2341 m2, p.č. 1625 zahrada o 1555 m2 

vše v k.ú. Dluhonice. 

 

 

VARIANTA  II. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov - pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerov – pozemků p.č. 338/1 ovocný sad o výměře 2506 m2, p.č. 1622 zahrada o 

výměře  2373 m2, p.č. 1623 zahrada o výměře 1391 m2, p.č. 1624 zahrada o výměře 2341 m2, 

p.č. 1625 zahrada o 1555 m2 vše v k.ú. Dluhonice. 

 

 

Hlasování o variantě II., kterou doporučil navrhovatel p. Zácha: 11 pro - jednomyslně 

 

 

69/3/8/2018 Úplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku  p.č. 5207/77 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovitých  věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5207/77, ostatní plocha,            

o výměře 703 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví  Ing. J.H. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

70/3/8/2018 Záměr statutárního města Přerov úplatný převod pozemku p.č. 509/9   

v k.ú. Předmostí   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov 

úplatný převod pozemku p.č. 509/9 orná půda o výměře 80 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva úplatný převod 

pozemku p.č. 509/9 orná půda o výměře 80 m2 v k.ú. Předmostí. 
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Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

71/3/8/2018 Záměr statutárního města Přerov  úplatný převod pozemku p.č. 782 v 

k.ú. Kozlovice u Přerova   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr statutárního města Přerov - 

úplatný převod pozemku p.č. 782 orná půda o výměře 2554 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 

782 orná půda o výměře  2554 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

72/3/8/2018 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - prostoru sloužícího podnikání  v budově 

k bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (nám. TGM 8)  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

sloužícího podnikání  v budově k bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (nám. TGM 8) o výměře 238,2 m2 . 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

73/3/8/2018 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  

pozemku p.č. 1438 v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 1438 ostatní plocha o výměře 346 m2 v k.ú. Žeravice  z majetku statutárního 

města Přerova do majetku paní E.V., za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 93.400,- 

Kč a uzavření kupní smlouvy. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

74/3/8/2018 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerova –  pozemků p.č. 4306/40 a p.č. 4306/24  v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 4306/24 ost. 

plocha,  sportoviště a rekreační plocha o výměře 186 m2 a p.č. 4306/40 ost. plocha, sportoviště a 

rekreační plocha o výměře  58 m2  ze spoluvlastnictví V.H., J.K. a  Mgr. M.S. do vlastnictví 

statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 207.100,- Kč (cena v místě a čase obvyklá 

dle znaleckého posudku), a to: 

 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/4 pro V.H. ve výši  51.780,- Kč, 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/4 pro J.K. ve výši 51.780,- Kč, 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro Mgr. M.S. ve výši 103.550,- Kč, 

 

a uzavření kupní smlouvy. 

 

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 4306/24 ost. 

plocha,  sportoviště a rekreační plocha o výměře 186 m2 a p.č. 4306/40 ost. plocha, sportoviště a 

rekreační plocha o výměře  58 m2  ze spoluvlastnictví V.H., J.K. a  Mgr. M.S. do vlastnictví 

statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 289.968,- Kč (dle návrhu žadatelů), a to: 

 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/4 pro V.H. ve výši  72.492,- Kč, 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/4 pro J.K. ve výši 72.492,- Kč, 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro Mgr. M.S. ve výši 144.984,- Kč, 

 

a uzavření kupní smlouvy. 

 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel p. Zácha: 11 pro - jednomyslně 

 

 

75/3/8/2018 Dodatky k nájemním smlouvám uzavřeným mezi statutárním městem 

Přerov jako pronajímatelem a společností Teplo Přerov a.s. jako 

nájemcem na nájem nemovitých věcí tvořících sportovní areály – 

plavecký areál v Přerově, koupaliště v Penčicích a zimní stadion v 

Přerově včetně Městské sportovní haly a nájem movitých věcí tvořících 

vybavení těchto sportovních areálů 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje 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 
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zimní stadion v Přerově včetně Městské sportovní haly. Dodatkem č. 18 k nájemní smlouvě se 

prodlužuje doba nájmu do 30.4.2019. 

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě, kterou dne  29.4.2011, ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 30.4.2013, dodatku č. 2 ze dne 30.9.2013 a dodatku č. 3 ze dne 27.8.2015, 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 

movitých věcí tvořících vybavení sportovních areálů - plaveckého areálu v Přerově, koupaliště 

v Penčicích a zimního stadionu v Přerově včetně Městské sportovní haly. Dodatkem č. 4 k 

nájemní smlouvě se prodlužuje doba nájmu do 30.4.2019. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

76/3/8/2018 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) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  prostor sloužící 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 mezi 

statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Lenkou Gregovskou, místem podnikání Přerov I-

Město, nám. Svobody 1903/15, IČ 40289541, jako nájemcem. Výše nájemného bude činit 42.000,-

Kč/rok (bez DPH). Nájem bude uzavřen na dobu určitou, 3 roky, s výpovědní dobou 3 měsíce a s 

účinností od 1.1.2019. Účelem nájmu bude využití prostoru jako prodejna dámského a pánského 

textilu. Ujednáním nájemní smlouvy bude čerpání podpory malého rozsahu (de minimis). Náklady na 

spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

77/3/8/2018 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 3751/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 3751/1 

ost. plocha v k.ú. Přerov o výměře 2 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a  Ing. 

Z.V. a Ing. S.V., jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

Výše nájemného bude činit  80,- Kč/rok (bez DPH) dle vnitřního předpisu č. 12/2017.  Účelem nájmu 

bude využití části pozemku ve funkčním celku s rodinným domem a zahradou nájemců. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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78/3/8/2018 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - prostor 

sloužících k podnikání v budově jiná stavba bez č.p. /če, příslušné        

k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1873/22      

v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící                 

k podnikání v budově jiná stavba bez č.p./č.e.,  příslušné k části obce Přerov I-Město,  která je součástí  

pozemku p.č. 1873/22 v k.ú. Přerov o celkové výměře 33,38 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a Františkem Steiningerem, místem podnikání Přerov I-Město, ul. 9. května 816/33, 

IČ 12105252, jako nájemcem. Výše nájemného bude činit 29.128,- Kč/rok bez DPH (dle vnitřního 

předpisu č. 12/2017). Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností 

od 1.1.2019. Účelem nájmu bude užívání prostor jako sídlo a zázemí kamenictví. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

79/3/8/2018 Výměna žárovek za LED vložky u SSZ na křižovatce ulic Komenského 

x Palackého v Přerově – uzavření smlouvy o dílo 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov a společností AŽD Praha 

s.r.o., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146/2, IČO:48029483, ve znění dle přílohy 

č.1. Předmětem smlouvy o dílo je provedení výměny žárovek za LED vložky u světelného 

signalizačního zařízení na křižovatce ulic Komenského x Palackého v Přerově. Celková cena 

za provedení díla nepřesáhne částku 172.199,94- Kč vč. DPH. 

 

Jedná se o provedení výměny žárovek za LED vložky u světelného signalizačního zařízení na 

křižovatce ulic Komenského x Palackého v Přerově. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 21.12.2018 

2. pověřuje odbor správy majetku a komunálních služeb provedením uzavření smlouvy o dílo se 

společností AŽD Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146/2, 

IČO:48029483,  dle přílohy č.1., za podmínky finančního krytí. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

80/3/8/2018 Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1395/2018                 

na realizaci stavby "Údržba komunikace Vsadsko a Petřivalského" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo                        

č. SML/1395/2018 ze dne 02.10.2018 na provedení stavby „Údržba komunikace Vsadsko a 

Kozlovská“, se zhotovitelem SWIETELSKI stavební s.r.o., se sídlem Jahodová ulice 60, 622 00 Brno, 

dle přílohy č.3. 

 

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 „Údržba komunikace Vsadsko a 

Kozlovská“ se započtením méně a víceprací Část A – komunikace ul. Vsadsko snižuje o 14 646,88 Kč 

bez DPH, cena za plnění se mění z původní ceny 1 401 460,00 Kč bez DPH na cenu 1 386 813,12 Kč 

bez DPH, Část B – komunikace ul. Kozlovská snižuje o 86 258,62 Kč bez DPH, cena za plnění se 

mění z původní ceny 1 308 540,00 Kč bez DPH na cenu 1 222 281,38 Kč bez DPH. Cena za plnění při 

součtu Část A – komunikace ul. Vsadsko a Část B – komunikace ul. Kozlovská se dodatkem č. 1 mění 

z původní ceny 2 710 000,00 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě č. SML/1395/2018 na cenu 2 609 

094,50 Kč bez DPH. 

 

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

č. SML/1395/2018 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem Ing. Petra 

Měřínského na základě jeho pověření usnesením Rady města Přerova, 

č. usn. 4053/98/6/2018, ze dne 9. srpna 2018. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

81/3/8/2018 Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1394/2018                 

na realizaci stavby "Údržba komunikace Petřivalského" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

SML/1394/2018 ze dne 02.10.2018 na provedení stavby „Údržba komunikace Petřivalského“, se 

zhotovitelem SWIETELSKI stavební s.r.o., se sídlem Jahodová ulice 60, 622 00 Brno, dle přílohy č.3. 

 

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 „Údržba komunikace Petřivalského“ se 

započtením méně a víceprací navyšuje o 201 551,73 Kč bez DPH, cena za plnění se dodatkem č. 1 

mění z původní ceny 2 260 000,00 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě č. SML/1394/2018 na cenu 2 

461 551,73 Kč bez DPH. 

 

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

SML/1394/2018 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem Ing. Petra Měřínského 

na základě jeho pověření usnesením Rady města Přerova, 

č. usn. 4053/98/6/2018, ze dne 9. srpna 2018. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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82/3/8/2018 Povolení uzavírky a zvláštního užívání z důvodu pořádání Vánočního 

koncertu před OC Galerie Přerov. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

schvaluje aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova souhlas s povolení 

zvláštního užívání a s uzavírkou místní komunikace v ulici Čechova, Přerov v termínu 24.12.2018, v 

čase 9:00 – 12:00 hodin, a to z důvodu konání Vánočního koncertu Pavla Nováka před OC Galerie 

Přerov. 

 

VARIANTA  II. 

neschvaluje aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova souhlas s 

povolení zvláštního užívání a s uzavírkou místní komunikace v ulici Čechova, Přerov v termínu 

24.12.2018, v čase 9:00 – 12:00 hodin, a to z důvodu konání Vánočního koncertu Pavla Nováka před 

OC Galerie Přerov. 

 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel p. Zácha: 10 pro, 1 se zdržel                   

(Ing. Passinger) 

 

 

83/3/8/2018 Zajištění finančních prostředků na hospodaření v lesích na LHC 

Přerov 2 (Svrčov) z důvodu kůrovcové kalamity pro rok 2019 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

Přerov 2 (Svrčov), 

 

2. schvaluje výši navržených finančních prostředků na zajištění hospodaření v lesích pro rok 

2019 dle důvodové zprávy, 

 

3. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit veškeré činnosti na úseku 

lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb.  

 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín:10.12.2018 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

84/3/8/2018 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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VARIANTA  I. 

 

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

k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 36,v k. ú. Přerov, Kratochvílova, č. o. 22 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s manželi M. a P.H., za nájemné ve výši 63 Kč/m2/měsíc  

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

přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 12. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

VARIANTA  II. 

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

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 36,v k. ú. Přerov, Kratochvílova, č. o. 22 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s manželi M. a P.H. 

 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel p. Zácha: 10 pro, 1 se zdržel                   

(Ing. Mazochová) 

 

 

85/3/8/2018 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 

3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16 vše v k.ú. 

Přerov – „Provozní zázemí haly na TK-Courtsol v areálu TK 

PRECHEZA Přerov – II. etapa“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na p.č. 3344/3 o výměře 1522 m2 (ostatní 

plocha, jiná plocha), p.č. 3344/4 o výměře 2105 m2 (vodní plocha, rybník), p.č. 3345/2 o 

výměře 1178 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), p.č. 3345/14 o výměře 2174 m2 (ostatní plocha, 

jiná plocha) a p.č. 3345/16 o výměře 709 m2 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Přerov, mezi 

statutárním městem Přerov, IČ: 00301825 se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 

Přerov, jako vlastníkem pozemků a TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ 22826611, se sídlem 

Kosmákova 3364/55, 750 02 Přerov, zapsané v rejstříku vedeném Krajským soudem v 

Ostravě, oddíl L, vložka 8817, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1. 

    

Jedná se o výstavbu objektu šaten a provozního zázemí tenisové haly, umístěné na pozemcích p.č. 

3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16 vše v k.ú. Přerov. 

 

2. pověřuje náměstka primátora pana Michala Záchu, DiS. k jednání o uzavření právního 

jednání dle bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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9. DOTAČNÍ PROGRAMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO ROK 2019 

 

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, navrhovatelé Ing. Petr Měřínský, primátor a 

Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

 

86/3/9/2018 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2019 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotací a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v oblasti: 

 

a) kultura ve výši 1 998 000 Kč, 

b) sport ve výši 12 538 500 Kč,   

c) volný čas ve výši 346 100 Kč, 

d) sociální a zdravotní ve výši 3 891 600 Kč, 

 

za podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019 Zastupitelstvem města 

Přerova. 

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v jednotlivých 

oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

 

V případě žádostí v oblasti sociální a zdravotní – A), tj. žádostí na činnost a provoz subjektů,  

které poskytují registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. a jsou zároveň pověřeny 

poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, a C), tj. žádostí na jednorázové nebo 

krátkodobé akce nebo projekty subjektů, které je realizují v rámci registrované sociální služby dle 

zákona č. 108/2006 Sb. a jsou zároveň pověřeny poskytováním služby obecného hospodářského 

zájmu, bude vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace upravena v rozsahu dle důvodové 

zprávy. 

 

V případě žádosti s ev. č. DSZ-C-002/19 se na realizaci projektu nevyžaduje spolufinancování z jiných 

zdrojů. Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude upravena v rozsahu dle důvodové 

zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.03.2019 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Mgr. Petra Koubu 

k jednání o uzavření právních jednání dle bodu 1 usnesení v oblasti sportu, volného času a v 

oblasti sociální a zdravotní, k jejich uzavření a podpisu, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti kultury a oblasti sociální a zdravotní 

žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ uvedena nulová výše dotace 

(viz příloha důvodové zprávy), 
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Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.03.2019 

4. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotací z Dotačních programů 

statutárního města pro rok 2019 v souladu s podmínkami stanovenými ve veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.03.2019 

 

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

10. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

 

87/3/10/2018 Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-

2021 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje rozpočty – plány výnosů a nákladů příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Přerov na roky 2020-2021 v souladu s ustanovením § 28 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky schválení rozpočtu Statutárního města Přerova pro rok 2019 a jeho střednědobého 

výhledu rozpočtu na roky 2020-2021. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2018 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

88/3/10/2018 Úprava platů ředitelů  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 12. 2018 úpravu příplatku za vedení 

ředitelů základních škol zřízených statutárním městem Přerovem, dle Vnitřního předpisu č. 2/2007 

Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Přerov, 

ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.11.2018 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha) 
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89/3/10/2018 Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech 

spádových základních škol na území statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 

závaznou vyhlášku č. X/2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Přerova č. 

5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území statutárního města Přerova, ve 

znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015.    

Znění Obecně závazné vyhlášky č. X/2018 je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 15.01.2019 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha) 

 

 

90/3/10/2018 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové 

organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

vlastnictví Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14 

příspěvkové organizace 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. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 15.12.2018 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha) 

 

 

91/3/10/2018 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – uzavření 

smluv k parkovacím místům na dobu neurčitou   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smluv o nájmu parkovacích míst v suterénu 

budovy občanské vybavenosti č.p. 359, příslušné k části obce Přerov I – Město, která je součástí 

pozemku p.č. 40/6 (Kratochvílova 30) v k.ú. Přerov, mezi příspěvkovou organizací Zařízení školního 

stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, jako pronajímatelem a jednotlivými nájemci 

parkovacích míst, a to na dobu neurčitou.  

Vzorová smlouva o nájmu parkovacího místa je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.01.2019 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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92/3/10/2018 Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení číslo 882/30/7/2017, bod 2.      

z 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 21. srpna 2017, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.03.2019 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr poskytnutí dotace do výše        

3 260 000 Kč subjektu Sportovní klub Žeravice, spolek, IČ: 45180521, se sídlem U Stadionu 

214/7, Přerov XII - Žeravice, 750 02 Přerov, na zastřešení stávajícího házenkářského hřiště 

na pozemku p.č. 402 (ostatní plocha) v k.ú. Žeravice v letech 2019–2020, pod podmínkou, že 

jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 

133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, Výzva V3 Sport, 

investice 2019/2020, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Celkové předpokládané náklady na projekt činí 16 166 000 Kč. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.03.2019 

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (Ing. Střelec) 

 

 

93/3/10/2018 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 

70.000,- Kč 52 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, spolek, IČ: 00534935, se 

sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na pořízení centrálního řídícího 

počítače, včetně instalace software, v roce 2018 nebo 2019 v souvislosti s organizací 

Světového poháru jednotlivců v kuželkách, kategorie U23, muži a ženy, v roce 2019. 

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 Mgr. Petra Koubu 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu a 

závazného ukazatele: 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 168 550,9 * - 52,0 168 498,9 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

8 475,0 * 

  
+ 52,0 8 527,0 

  

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 30 011,3 * + 52,0 30 063,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba podal protinávrh snížit poskytnutí individuální dotace                      

na 52.000,- Kč. 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová podala pozměňující návrh, a to vyškrtnout v bodě 1.            

“na pořízení centrálního řídícího počítače, včetně instalace software, v roce 2018 nebo 2019”. 

 

 

Hlasování o pozměňujícím návrhu Ing. Mazochové (viz výše-bod 1.): 11 pro - jednomyslně 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Kouby – poskytnutí dotace ve výši 52.000,- Kč : 11 pro - 

jednomyslně 

 

Hlasování o celém upraveném usnesení: 11 pro - jednomyslně 

 

 

11. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

 

94/3/11/2018 Návrh na uzavření nájemních smluv k bytům zvláštního určení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 64 (1+0), o ploše 

25,17 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 0748, 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 E.B., za nájemné ve výši 921,- 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. V současné době 

probíhají na domě s pečovatelskou službou stavební úpravy a z toho důvodu je nájemci 

poskytnuta sleva na nájemném ve výši 62,- Kč.  

 

Po dokončení stavebních prací bude tato sleva zrušena. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 
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2. a schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 19 (1+0), o ploše 

25,75 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. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem B.F., za nájemné ve výši 943,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 06. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky úhrady dotace obcí Nelešovice na základě 

veřejnoprávní smlouvy dle bodu 2b) tohoto usnesení. 

 

2 b. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a obcí Nelešovice 

o poskytnutí dotace obcí Nelešovice ve výši 25 000,- Kč za poskytnutí obecního bytu 

zvláštního určení dle bodu 2a) tohoto usnesení občanu Nelešovic, panu F. 

 

2 c. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k uzavření a podpisu veřejnoprávní smlouvy 

dle bodu 2b) návrhu na usnesení. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 47 (1+0), o ploše 

25,17 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.3), s paní P.L. , za nájemné ve výši 921,- Kč/měsíc (nájem 

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

přílohy č.3, na dobu určitou do 30.06.2019 s možností prodloužení. V současné době probíhají 

na domě s pečovatelskou službou stavební úpravy a z toho důvodu je nájemci poskytnuta sleva 

na nájemném ve výši 62,-Kč. Po dokončení stavebních prací bude tato sleva zrušena. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.01.2019 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

 

Z jednání Rady města se omluvil Ing. Petr Vrána, bylo přítomno 10 radních. 

 

 

95/3/11/2018 SOS tlačítko pro seniory 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

 

1. schvaluje záměr realizace pilotního projektu "SOS tlačítko pro seniory" na území města 

Přerova, 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k prověření možností financování zakoupení 

zařízení pro realizaci projektu dle bodu 1 z finančních darů od regionálních podnikatelských 

subjektů, 

 

3. ukládá odboru sociálních věcí a školství zpracovat pravidla pilotního projektu „SOS tlačítko 

pro seniory" na území města Přerova a předložit je k projednání Radě města Přerova. 



26 

 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.01.2019 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

 
 

12. RŮZNÉ 

 

96/3/12/2018 Smlouva o bezúplatném převodu majetku – JSDH Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí věcného daru – Radiostanice vozidlová HT 6991 DC PEGAS, pro jednotku 

sboru dobrovolných hasičů Přerov. 

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi Česká republika – 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, zastoupená plk. Ing. Karlem Koláříkem, 

ředitelem, se sídlem Olomouc, Schweitzerova 91, IČ: 70885940, jako předávající a statutárním 

městem Přerov, zastoupeným primátorem Ing. Petrem Měřínským, Bratrská 709/34, 750 11 

Přerov, IČ: 00301825, jako přejímající, v předloženém znění. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

97/3/12/2018 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova 

–  notebooků DELL LATITUDE E 5540 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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, člena Rady města Přerova k projednávání převodu movitých 

věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - notebooku Dell Latitude E 5540 dle bodu 2 

tohoto usnesení. 

 

2. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5540, inv.č. I-00053-2015, 

bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional + Windows 8 

Professional 64-bit (CZ) z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. Tomáše 

Navrátila, za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 8.996,-Kč (včetně DPH). 

 

3. schvaluje úplatný převod movité věci - notebooku Dell Latitude E 5540, inv.č. I-00052-2015, 

bez docku, včetně OEM licence operačního systému Windows 7 Professional + Windows 8 

Professional 64-bit (CZ) z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví p. Pavla 

Košutka, za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 8.996,-Kč (včetně DPH). 
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Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

98/3/12/2018 Podněty a připomínky z  2. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými 

na 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 11.12.2018 

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

na 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova v souladu s ustanoveními platného jednacího řádu 

zejm. čl. 8, odst.1 písm. c). 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

99/3/12/2018 Nákup notebooků pro zastupitele 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky výběrového řízení na nákup notebooků pro zastupitele, 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem ComIT services s.r.o., se sídlem Jarošova 11, 669 

02 Znojmo, IČ 27677397, na dodávku 25 ks notebooků za cenu 299.500,- Kč bez DPH, 

 

3. pověřuje podpisem smlouvy dle bodu usnesení č.2, Mgr. Petra Karolu, vedoucího odboru 

vnitřní správy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

100/3/12/2018 Použití znaku města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku na informačních tabulích projektu 

revitalizace plochy parku u Střední školy zemědělské v Přerově. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 
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101/3/12/2018 Účelová dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón v 

roce 2018. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí finančního příspěvku v 

rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 

v roce 2018 ve výši 28 000 Kč na dokončení celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově (obnova 

příčky v zádveří a další související práce) Římskokatolické farnosti v Přerově, IČ: 45180199, 

se sídlem Kratochvílova 6, Přerov, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí tohoto 

finančního příspěvku; 

 

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

závazného ukazatele: 

 

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 

26 329,5* + 28,0 26 357,5 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) aktuální 

rozpočet 
rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 7,5 + 28,0 35,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 29 863,3 + 28,0 29 891,3 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

102/3/12/2018 Aktualizace složení Řídícího výboru ITI OLomoucké aglomerace a 

členů Pracovních skupin ŘV ITI 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává z funkce člena Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace Mgr. Vladimíra 

Puchalského, 
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2.  nominuje do funkce člena Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace náměstka primátora 

statutárního města Přerova Michala Záchu, 

 

3. odvolává z funkce člena Pracovní skupiny Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace  

"Vzdělávání" Mgr. Romanu Pospíšilovou, 

 

4. nominuje do funkce člena Pracovní skupiny Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace  

"Vzdělávání" náměstka primátora Mgr. Petra Koubu, 

 

5. odvolává z funkce člena Pracovní skupiny Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace  

"Zaměstnanost a trh práce" PhDr. Jiřího Pospíšila, 

 

6. nominuje do funkce člena Pracovní skupiny Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace  

"Zaměstnanost a trh práce" vedoucího oddělení personálního MMPr Bc. Radka Kuchtu, 

 

7. odvolává z funkce člena Pracovní skupiny Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace  

"Věda a výzkum" Ing. Petra Měřínského, 

 

8. nominuje do funkce člena Pracovní skupiny Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace 

"Věda a výzkum" Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D., vědeckého pracovníka v oboru fyzika 

Univerzity Palackého v Olomouci, 

 

9. odvolává z funkce člena Pracovní skupiny Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace  

"Mobilita" Ing. Ondřeje Sváka, 

 

10. nominuje do funkce člena Pracovní skupiny Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace  

"Mobilita" Ing. Tomáše Navrátila, uvolněného radního pro dopravu, 

 

11. potvrzuje do funkce člena Pracovní skupiny Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace 

"Životní prostředí" RNDr. Pavla Juliše, vedoucího odboru stavebního úřadu a životního 

prostředí MMPr, 

 

12. potvrzuje do funkce člena Pracovní skupiny Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace 

"Životní prostředí" Mgr. Zdeňka Schenka, archeologa. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

103/3/12/2018 Nominace na jednání a zasedání orgánů spolků, v nichž je město 

členem 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat primátora Mgr. Petra Měřínského a v 

době jeho nepřítomnosti náměstka Michala Záchu jako zástupce statutárního města Přerova na 

zasedáních a jednáních  orgánů Svazu měst a obcí dle stanov, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat náměstka Mgr. Petra Koubu a v době 

jeho nepřítomnosti členku Zastupitelstva města Přerova Mgr. Ladu Galovou, jako zástupce 
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statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních  orgánů Sdružení historických sídel 

Čech, Moravy a Slezska dle stanov, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat náměstka Michala Záchu a v době 

jeho nepřítomnosti primátora Ing. Petra Měřínského jako zástupce statutárního města Přerova 

na zasedáních a jednáních orgánů Sdružení obcí Střední Moravy, Regionálního fondu pro 

přípravu projektů, 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat uvolněného radního pro dopravu Ing. 

Tomáše Navrátila a v době jeho nepřítomnosti cyklokoordinátora města Ing. Jiřího Janalíka 

jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Asociace pro 

cyklisty, 

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat náměstka Michala Záchu a v době 

jeho nepřítomnosti náměstkyni Ing. Hanu Mazochovou jako zástupce statutárního města 

Přerova na zasedáních valné hromady spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s." 

 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat náměstka Mgr. Petra Koubu a v době 

jeho nepřítomnosti Ing. Tomáše Navrátila jako zástupce statutárního města Přerova na jednání 

valné hromady spolku HC ZUBR PŘEROV z.s. ve všech projednávaných záležitostech. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

104/3/12/2018 Nominace člena do Rady pro kontrolu hospodaření Zdravotnické 

záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání nominuje Mgr. Petra Koubu do funkce člena Nominace člena Rady 

pro kontrolu hospodaření Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

105/3/12/2018 Řešení pojistné události v souvislosti s dopravní nehodou služebního 

vozidla Městské policie Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel p. Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje prodej vraku vozidla Š Octavia RZ 6M06713 

prostřednictvím pojišťovny Uniqa v internetové aukci a pověřuje ředitele MP Mgr. Omara Teriaki 

podpisem smlouvy o prodeji. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 
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106/3/12/2018 Programové prohlášení Rady města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Programové prohlášení Rady města Přerova na období 

2018 - 2022. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 
 

13. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

 

Ing. Bohumír Střelec 

 informace o návrhu na svolání valné hromady TSMPr k navrhovaným investicím 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

 v pátek 30.11.2018 ve13:00 hodin – tisková konference k Programovému prohlášení 

 

 

 

 
 

14. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 3. schůzi Rady města Přerova konanou dne 29. listopadu 2018 

v 12:30 hodin. 

 

 

 
V Přerově dne 29. 11. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Petr Měřínský               Ing. Hana Mazochová 

primátor statutárního města Přerova      náměstkyně  primátora statutárního města Přerova 


