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 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Přerova konané dne 28. února 2019 

 

266/10/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 10. schůze Rady města 

Přerova konané dne 28. února 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 10. schůze Rady města Přerova konané dne 28. února 2019, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Michala Záchu ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze 

Rady města Přerova. 

 

 

267/10/3/2019 Blahopřání jubilantům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. rozhodla zachovat osobní předávání dárků jubilantům s tím, že tuto práci zajistí osobně 

členové Komise pro občanské záležitosti a dle zájmu zastupitelé a zvolení členové místních 

výborů, 

 

2. ukládá komisi, aby po půl roce vyhodnotila navrhovaný systém osobního blahopřání 

jubilantům a s výsledkem seznámila radu. 

Odpovídá: Mgr. J. Navařík Ph.D., P. Košutek  

Termín: 26.09.2019 

 

 

268/10/4/2019 Rozpočtové opatření č. 3 

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). 

 

 

269/10/4/2019 Rozpočtové opatření č. 3 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy. 
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270/10/4/2019 Smlouvy - termínované vklady 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření "Smlouvy o účtu ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou" mezi 

statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s, se sídlem Radlická 

333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, 

 

2. schvaluje uzavření "Smlouvy o termínovaném účtu s indexovou sazbou" mezi statutárním 

městem Přerov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1,     

IČ 45317054. 

 

 

271/10/5/2019 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Penzion, ul. 

Pivovarská č.p. 580, Přerov“ 

Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3  zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku    

z územního opatření o stavební uzávěře, které bylo vydáno formou opatření obecné povahy, dne 

19.01.2015, pod č.j. MMPr/006721/2015, ve znění změny územního opatření o stavební uzávěře, které 

bylo vydáno formou opatření obecné povahy, dne 27.11.2017, pod č.j. MMPr/155653/2017, pro 

stavbu “Penzion, ul. Pivovarská č.p. 580, Přerov“, situovanou na pozemku parc.č. 246 v katastrálním 

území Přerov (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

 

272/10/6/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Sokolská 

26, Přerov“ - rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového řízení, 

výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a výsledky posouzení splnění podmínek účasti 

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/18/V00022761 na stavební práce s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 

Sokolská 26, Přerov“, které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele 

postupem podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 „Zásady 

postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov“,   

a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto úkonů, 

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 5 Petr Šejda, Kosmákova 305/56, 750 02, Přerov - 

Přerov I-Město, IČ: 49605381, z důvodu nesplnění podmínek účasti ve výběrovém řízení, 

 

3. rozhodla o výběru dodavatele SYZA s.r.o., č.p. 122, 675 52 Třebenice, IČ: 03567834, kterého 

vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového řízení, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, 

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem SYZA s.r.o., č.p. 122, 675 52 Třebenice, IČ: 

03567834, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací dokumentace veřejné 

zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

Cena za plnění bude činit 920 738,00 Kč bez DPH, sazba DPH je 21%. 
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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 2. Rady města Přerova konané 

dne 15. listopadu 2018 (č. usn. 25/2/6/2018), pověřena náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 

 

 

273/10/6/2019 Veřejná zakázka „Výměna dřevěných dveří a oken za plastová na 

objektu Sokolská 26, Přerov“ - schválení zadávacích podmínek a 

zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání 

nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

dřevěných dveří a oken za plastová na objektu Sokolská 26, Přerov“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Výměna dřevěných dveří a oken za plastová na objektu Sokolská 26, Přerov“, postupem dle 

ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016 ve znění č. 5/2018, za podmínky 

finančního krytí akce, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. WINDOW HOLDING a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň      

  

28436024 

2. PKS okna a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou      

  

65276507 

3. Milan Horák, Zvolenov 548, 751 01 Tovačov 68190841 

4. VPO Protivanov, a.s., Boskovická 250, 798 48 Protivanov           

  

29001765 

5. Libor Měsíček, Best okna, Beňov 166, 750 02 Přerov                 86956990 

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

 

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. Michal Zácha, DiS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Zástupce zadavatele Ing. Hana Mazochová  Zástupce zadavatele 

2. Stanislav Jurečka Odbor správy majetku 

a komunálních služeb 

– Oddělení bytové 

správy 

Bc. Marek Rybařík  Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – 

Oddělení bytové správy 

3. Ing. Eva Pospíšilíková Odbor správy majetku 

a komunálních služeb 

– Oddělení bytové 

Ing. Kateřina 

Ministrová 

Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – 

Oddělení bytové správy 
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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, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

274/10/6/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce zastávky MAD Přerov – ul. 

Kabelíkova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 

řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Rekonstrukce zastávky MAD Přerov – ul. Kabelíkova“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Rekonstrukce zastávky MAD Přerov – ul. Kabelíkova“, 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, za podmínky finančního krytí 

akce, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. EUROVIA CS a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín 45274924 

2. STRABAG a.s., Oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc  60838744 

3. SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 180 00 Praha 8 26271303 

4. Antonín Brodacký s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16 Bělkovice-Lašťany 28654501 

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

 

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. Michal Zácha, DiS. 

  

Zástupce zadavatele Ing. Hana 

Mazochová 

Zástupce zadavatele 

2. Miroslav Piekutowski Odbor řízení projektů a 

investic, Odbor investic 

  

Ing. Zdeněk Dostál Odbor řízení projektů a 

investic, Odbor investic 
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3. Alexandr Salaba Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – 

Oddělení dopravy 

Ivo Sadílek Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – 

Oddělení dopravy 

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, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

275/10/6/2019 Veřejná zakázka „Dodávka zařízení vč. montáže do kuchyně pro 

Domov pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, Přerov“ - schválení 

zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Dodávka 

zařízení vč. montáže do kuchyně pro Domov pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, Přerov“ dle 

příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Dodávka zařízení vč. montáže do kuchyně pro Domov pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, 

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

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016 ve znění č. 5/2018, 

za podmínky finančního krytí akce, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. Winterhalter Gastronom s.r.o., Modletice 103, 251 01 Říčany 43750176 

2. Ctirad Šmíd, Optiky 4b, 750 02 Přerov 15385027 

3. MEGASTRO CZ, s.r.o., Huštěnovská 2008, Staré Město  26259630 

4. RM Gastro CZ s.r.o., Jilmová 2685/10, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, 

kontaktní adresa: Náchodská 818/16, 193 00 Praha 9 - H. Počernice 

27871550 

5. RETIGO s.r.o., Láň 2310, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm 60794062 

 

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. Michal Zácha, DiS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Zástupce zadavatele Ing. Hana Mazochová  Zástupce zadavatele 

2. Ing. Kateřina Odbor správy majetku Bc. Marek Rybářík Odbor správy majetku a 
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Ministrová a komunálních služeb 

– Oddělení bytové 

správy 

komunálních služeb – 

Oddělení bytové správy 

3. Ing Eva 

Pospíšilíková 

Odbor správy majetku 

a komunálních služeb 

– Oddělení bytové 

správy 

Bc. Dagmar Navrátilová 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, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

276/10/6/2019 Veřejná zakázka „Celková oprava elektroinstalace společných prostor 

v bytových domech Kratochvílova 20 a Na hrázi 34 v Přerově“ - 

rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového řízení, výběru 

dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a výsledky posouzení splnění podmínek účasti 

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/18/V00029331 na stavební práce s názvem „Celková oprava elektroinstalace společných 

prostor v bytových domech Kratochvílova 20 a Na hrázi 34 v Přerově“, které vyplývají            

z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem podle Vnitřního předpisu          

č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 „Zásady postupů a pravidel zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov“, a z doporučení a závěrů 

komise pověřené k provádění těchto úkonů, 

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 7 PROFISTAV PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a, 

Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov, IČ: 25395653, z důvodu nedoručení požadovaného 

objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, 

 

3. rozhodla o výběru dodavatele ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín,          

IČ: 28602340, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového řízení, jehož 

nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení 

nabídek, 

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 

Lutín, IČ: 28602340, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

Cena za plnění bude činit 1 380 030,20 Kč bez DPH, sazba DPH je 15%. 
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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 5. Rady města Přerova konané 

dne 13. prosince 2018 (č. usn. 114/5/6/2018), pověřen náměstek primátora Michal Zácha, DiS. 

 

 

277/10/6/2019 Veřejná zakázka „Oprava kanalizační přípojky pro restauraci 

Michalov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava kanalizační přípojky pro restauraci 

Michalov“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění VP č. 5/2018, 

 

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

kanalizační přípojky pro restauraci Michalov“, je účastník výběrového řízení společnost EKO 

Agrostav a.s., se sídlem Tovačovská 300, 750 02 Přerov, IČ: 47672200, 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 EKO Agrostav a.s., se sídlem Tovačovská 300, 750 02 Přerov, IČ: 47672200, 

jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava kanalizační přípojky pro 

restauraci Michalov,“ za podmínky finančního krytí smlouvy. 

 

Cena za plnění bude činit: 1 705 033,69 Kč bez DPH, tj. 2 063 090,76 Kč včetně 21% DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem                       

a dodavatelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hany Mazochové na základě 

jejího pověření usnesením 5. Rady města Přerova č. usnesení 115/5/6/2018 ze dne 13. 12. 2018. 

 

 

278/10/6/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku kolem Přerovské Laguny“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Rekonstrukce chodníku kolem Přerovské Laguny“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Rekonstrukce chodníku kolem Přerovské Laguny“, 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, za podmínky finančního krytí akce, 
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3. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. EUROVIA CS a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín 45274924 

2. STRABAG a.s., Oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc  60838744 

3. SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 180 00 Praha 8 26271303 

4. SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová ulice 60, 622 00 Brno  48035599 

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

 

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. Michal Zácha, DiS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Zástupce zadavatele Ing. Hana Mazochová  Zástupce zadavatele 

2. Irena Šikulová Odbor správy majetku 

a komunálních služeb 

– Oddělení dopravy 

David Holas Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – 

Oddělení dopravy 

3. Alexandr Salaba Odbor správy majetku 

a komunálních služeb 

– Oddělení dopravy 

Ivo Sadílek Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – 

Oddělení dopravy 

 

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, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

279/10/6/2019 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice- smlouva o převodu projektové 

dokumentace a převodu práv a povinností  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností 

stavebníka a prodeji projektových dokumentací akce „Kanalizace a ČOV Čekyně Penčice “ 

vyplývajících z územního rozhodnutí a stavebního povolení mezi Statutárním městem Přerovem, 

Bratrská 34, 750 11 Přerov jako převodcem a Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21,       

750 02 Přerov jako nabyvatelem ve znění dle přílohy č. 2. za pořizovací cenu dokumentace                  

a inženýrské činnosti ve výši 1 476 200,- Kč vč. DPH. 
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280/10/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  pozemku p.č. 

1144 a částí pozemků  p.č. 1158 a p.č. 1159 vše v k.ú. Čekyně  

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

pozemku p.č. 1144 orná půda o výměře cca 810 m2, části pozemku p.č. 1158 orná půda o výměře cca 

240 m2 a části pozemku p.č. 1159 ostatní plocha o výměře cca 90 m2 vše v k.ú. Čekyně. 

 

 

281/10/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6752/1 v k.ú. 

Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

úplatný převod části pozemku p.č. 6752/93 orná půda, dle geometrického plánu č. 6834-

116/2018 označené jako p.č. 6752/93  o výměře 1199 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního 

města Přerova. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby rozhodlo, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k  pozemku p.č. 6752/93 orná půda, dle geometrického plánu         

č. 6834-116/2018 označené jako p.č. 6752/93  o výměře 1199 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

282/10/7/2019 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, 

p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část 

pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – změna ujednání budoucí směnné 

smlouvy 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 3 

smlouvy o budoucí směnné smlouvy ze dne 5.1.2009, ve znění ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.8.2010 

a dodatku č. 2 ze dne 21.12.2016 uzavřené mezi statutárním městem Přerov a společností ADVISER  

s.r.o. , se sídlem Přerov, Seifertova 2834/33, IČ: 25819895. Dodatkem č. 3 se smlouva mění                

a doplňuje tak, že předmětem je směna pozemků p.č. 465/3 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 465/4 

ostatní plocha o výměře 8 m2, p.č. 649/25 ostatní plocha o výměře 224 m2, p.č. 649/26 ostatní plocha    

o výměře 219 m2 a p.č. 684/13 ostatní plocha o výměře 185 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova              

z majetku společností ADVISER  s.r.o., se sídlem Přerov, Seifertova 2834/33, IČ: 25819895 za část 

pozemku p.č. 2579 trvalý travní porost o výměře 517 m2 bez doplatku rozdílu cen pozemků 

stanovených znaleckým posudkem č.2269/12/18. 

 

 

283/10/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 2580/9         

v k.ú. Přerov 

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

pozemku p.č. 2580/9 ostatní plocha o výměře cca 75 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova. 
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284/10/7/2019 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 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení  Rady města Přerova ze dne 29.11. 2018 č. 68/3/8/2018 s kterým schválila 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. 

 

2. ruší usnesení  Rady města Přerova ze dne 29.11. 2018 č. 68/3/8/2018 s kterým schválila záměr 

statutárního města Přerova  - 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. 

 

3. 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. 

 

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

města Přerov  pozemků  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. 

 

 

285/10/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 1000/32 v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

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

pozemku p.č. 1000/32  zast. plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z majetku 

StMPr. 
 

 

286/10/7/2019 Záměr statutárního města Přerov - směna nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p. č. 1140  a části 

pozemku p.č. 1138   vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, za 

pozemek p.č. 1355 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, ve 

vlastnictví obce Veselíčko 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova pozemku p. č. 1140 ostatní plocha o výměře  6992 m2      

a části pozemku  1138 lesní pozemek, dle geometrického plánu č. 532-31/2018 se jedná o nově 

vzniklé pozemky p.č. 1138/5 o výměře 7513 m2 a p.č. 1138/6 o výměře 2047 m2 lesní pozemek,         

za pozemek p.č.1355 ostatní plocha, silnice o výměře 16552 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 

Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko. 
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287/10/7/2019 Úplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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.  za cenu v čase a místě obvyklou 307 650,- Kč, 

za předpokladu rozpočtového krytí. 

 

 

288/10/7/2019 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části  

pozemku p.č. 2211 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 2211 ostatní plocha o výměře 

15 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a Střední školou 

gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7, se sídlem Šířava 670/7, Přerov I-Město, 750 02  Přerov, IČ: 

00577227 (jako nájemcem). Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, výše nájemného bude činit 

600,- Kč/rok, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

 

289/10/7/2019 Nájem nemovitých  věcí v majetku statutárního města Přerova – 

pozemků p.č. 510/2, p.č. 4957/2, p.č. 4979 a p.č. 4996/7 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 510/2 ostatní plocha o výměře 

1 m2, části pozemku p.č. 4957/2 ostatní plocha o výměře 1 m2, části pozemku p.č. 4979 ostatní plocha 

o výměře 1 m2, části pozemku p.č. 4996/7 ostatní plocha o výměře 1 m2 vše  v k.ú. Přerov a uzavření 

nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a A.R.T.  247 s.r.o., IČ: 

25838652, se sídlem Přerov, Dr. Skaláka 7 (jako nájemcem). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 

5 let. Účelem nájmu je umístění 4 ks reklamních zařízení typu "city light vitrina". Roční nájemné bude 

činit 27.864,00 Kč a bude navýšeno o příslušnou sazbu DPH. Součástí smlouvy je ujednání o úhradě 

za bezesmluvní užívání pozemků od 1.2.2019 do data účinnosti smlouvy ve výši 27.864,00 Kč/rok, 

plus DPH. 

 

 

290/10/7/2019 Výpůjčka nemovité  věci v majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 5701/16 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 5701/16 orná půda               

o výměře 5500 m2  k.ú. Přerov a uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov (jako 

půjčitelem) a Naše společná krajina z.s. , IČ: 26550997, se sídlem Pavlovice u Přerova 274, 751 11 

Pavlovice u Přerova. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let, účelem výpůjčky je realizace 

lokálního biokoridoru Hvězdárna. 

 

 

291/10/7/2019 Uzavření smlouvy o pořádání pravidelných farmářských trhů               

a městských jarmarků   

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pořádání pravidelných farmářských 

trhů a městských jarmarků mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem a Okresní agrární 

komorou v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Wurmova 606/2, IČ 47674407, jako provozovatelem.  
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Smlouva bude uzavřena za podmínky, že Rada města Přerova vydá Nařízení města Přerova č. .../2019, 

kterým se mění Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění Nařízení města 

Přerova č. 2/2016, Nařízení města Přerova č. 2/2017, ve znění Nařízení města Přerova č. 3/2017 a ve 

znění Nařízení města Přerova č. 2/2018 dle materiálu RM 10/10. 

 

 

292/10/7/2019 Uzavření smlouvy o odtahu vozidel mezi statutárním městem 

Přerovem a společností ASSIST 24 s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o odtahu vozidel mezi statutárním 

městem Přerovem a společností ASSIST 24 s.r.o., IČ: 65276604, se sídlem Ostravská 4250/2, 

Židenice, 636 00 Brno, jejímž předmětem bude zajišťování odtahu vozidel tvořících překážku 

silničního provozu na pozemních komunikacích a vozidel neoprávněně stojících na vyhrazeném 

parkovišti dle § 45 odst. 4 a dle § 27 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

293/10/7/2019 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 

dodávce elektrické energie – kontejnerové stání Přerov, tř. 17. 

listopadu 32 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie ke stavbě kontejnerového stání Přerov, tř. 17. listopadu 

32 mezi ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly jako 

provozovatelem distribuční soustavy a statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, 

Přerov jako žadatelem, ve znění přílohy. 

 

 

294/10/7/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6552/45 a p.č. 

6552/46 oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám 

povinným z předkupního práva 

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

statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinnosti, které 

jsou obsahem předkupního práva dle ust. §106 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování               

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 6552/45 ostatní plocha o výměře        

64 m2 a  pozemku p.č. 6552/46 ostatní plocha o výměře 2 m2 oba v k.ú. Přerov Přerovské kapitálové 

společnosti, s.r.o., se sídlem Přerov, nám. T.G.Masaryka 555/16, IČ: 25352571, jako osobě povinné      

z předkupního práva. 

 

 

295/10/7/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/3 v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 

předkupního práva 

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

statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinnosti, které 

jsou obsahem předkupního práva dle ust. §106 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování              

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 7164/3 orná půda o výměře 636 m2        

v k.ú. Přerov V.Č.  k id 1/54, České republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství 
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silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 k id 2/3, J.F. k id 1/18,  Ing. 

V.F.  k id 1/54, V.F.  k id 1/54, Z.F.  k id 1/18 a  J.K. k id 1/6, jako osobám povinným z  předkupního 

práva. 

 

 

296/10/7/2019 Udělení výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města Přerova a to z dopravní značky B13 „Zákaz vjezdu 

vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5“; z dopravní značky 

č.B29 „Zákaz stání“ ve vymezeném rozsahu a z dopravní značky B01 

„Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“  

Rada města Přerova po projednání vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem 

Statutárního města Přerova souhlas s povolením výjimek z místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích v centru města ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technická přípustná 

/F2povolená  hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní 

náměstí 7/7, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ: 00097969 z důvodu možnosti provedení 

přestěhování cca 90 000 kusů sbírkových předmětů. 

 

Trasa výjimky: Jateční, Mostní, Na Marku, Pivovarská, Horní náměstí 

                         Žerotínovo náměstí (dojezd k budově Horní náměstí č.7) 

Termín:6.3.2019-30.3.2019 

RZ 1AC 0536 

Tovární značka: IVECO, Typ: ML 100E22, varianta: P, Nosnost: 10 000 kg 

Provozovatel: HrubyMOVING s.r.o. 

 

 

297/10/7/2019 Dodatek ke smlouvě o dílo č.1 - „Vypracování projektové 

dokumentace ve stupních DÚR a DSP/DPS vč. inženýrské činnosti a 

vyřízení stavebního povolení, která bude řešit celkovou opravu lávky 

ev.č. Př-L/S-04 - Lávka přes Strhanec u pečovatelského domu na ul. 

Osmek v Přerově“  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo týkající se zakázky „Vypracování 

projektové dokumentace ve stupních DÚR a DSP/DPS vč. inženýrské činnosti a vyřízení 

stavebního povolení, která bude řešit celkovou opravu lávky ev.č. Př-L/S-04 - Lávka přes 

Strhanec u pečovatelského domu na ul. Osmek v Přerově“ mezi Statutárním městem Přerovem 

a spol. PONVIA CONSTRUCT s.r.o., se sídlem Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc, IČ 

04381823, ve znění dle přílohy č.1. 

 

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

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo týkající se zakázky „Vypracování projektové 

dokumentace ve stupních DÚR a DSP/DPS vč. inženýrské činnosti a vyřízení stavebního 

povolení, která bude řešit celkovou opravu lávky ev.č. Př-L/S-04 - Lávka přes Strhanec           

u pečovatelského domu na ul. Osmek v Přerově“ mezi Statutárním městem Přerovem a spol. 

PONVIA CONSTRUCT s.r.o., se sídlem Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc, IČ 04381823, 

ve znění dle přílohy č.1  celkové ceně 286.770,- Kč vč. DPH, za podmínky finančního krytí a s 

termínem dokončení díla do 30.08.2019. 

 

Jedná se o navýšení ceny díla z původních 226.270,- Kč vč DPH na nynějších 286.770,- Kč vč. DPH   

a prodloužení termínu dokončení díla z původně ke dni 15.03.2019  na nově ke dni 31.08.2019. 
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Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 30.04.2019 

 

 

298/10/7/2019 Aplikace inflační doložky na nájemné v městských bytech 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zvýšení nájemného u bytů vlastněných nebo 

spoluvlastněných statutárním městem Přerov, u kterých nájemní smlouva obsahuje inflační doložku,     

o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za 

uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem za rok 2018, tedy o 2,1 %, a to           

s účinností od 1. května 2019. 

 

 

299/10/7/2019 Smlouva o podmínkách provozování splaškové kanalizace 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provozování splaškové 

kanalizace mezi Statutárním městem Přerov a společností NORSOL s.r.o., Seifertova 2834/33, Přerov 

I – Město, za cenu 1 750,- Kč za měsíc bez DPH. 

 

 

300/10/8/2019 Sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, Za mlýnem 1 - 

jmenování členů komise včetně předsedy, určení tajemníka konkursní 

komise; Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele Základní školy Přerov, Za mlýnem 1 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí vzdání se pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Základní škola 

Přerov, Za mlýnem 1 paní Mgr. Boženy Přidalové ke dni 31. 7. 2019, 

 

2. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, zřízené statutárním 

městem Přerov, 

 

3. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, zřízené statutárním městem 

Přerov dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 3. 2019. 

 

Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1: 

 Mgr. Petr Kouba (člen určený zřizovatelem) 

 Mgr. Romana Pospíšilová (člen určený zřizovatelem) 

 PaedDr. Iveta Melichová (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje) 

 Mgr. Miroslav Fryštacký  (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 

podle druhu a typu příslušné školy, ředitel příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Svisle 

13) 

 Mgr. Jitka Švábová (pedagogický pracovník příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Za 

mlýnem 1) 

 Mgr. David Náhlík (školní inspektor České školní inspekce)  

 Petr Mirvald (člen školské rady při Základní škole Přerov, Za mlýnem 1), 
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4.  jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 - pana Mgr. Petra 

Koubu, s účinností od 1. 3. 2019, 

 

5. schvaluje, že tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního 

místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 je s účinností        

od 1. 3. 2019 paní Jitka Sotorníková, zaměstnankyně Odboru sociálních věcí a školství, 

Oddělení školství a mládeže Magistrátu města Přerova, 

 

6. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy, 

 

 

301/10/8/2019 Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci rozvodů a 

sociálních zařízení Základní školy Přerov, Želatovská 8 

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru řízení projektů a investic zajistit zpracování 

projektové dokumentace k realizaci akce s názvem “Rekonstrukce rozvodů a sociálního zařízení 

Základní školy Přerov, Želatovská 8“. 

 

 

302/10/9/2019 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 

bytu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+2), o ploše 54,81 

m2, v domě č. p. 2147, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1154,  v k. ú. 

Přerov, Denisova, č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní L.B., za nájemné ve výši 

2 265 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 

předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

303/10/9/2019 Poskytnutí peněžitého daru - Babybox pro odložené děti - STATIM z.s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 

15.000 Kč a uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi statutárním 

městem Přerovem, jako dárcem, a organizací Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s.,         

se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek, IČ 2700689, jako obdarovaným,               

na podporu zřízení nového babyboxu v Přerově, dle důvodové zprávy. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. (individuální 

dotace) 

369,8 - 15,0 354,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

0,0 + 15,0 15,0 
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304/10/9/2019 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+kk), o ploše pro nájem 33,45 m2, v domě č. p. 

1991, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1166,v k. ú. Přerov, Gen. 

Štefánika, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem J.Z., za nájemné ve 

výši 1.711 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy  č. 1, na dobu určitou do 30. 09. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše pro nájem 51,74 m2, v domě č. p. 

2383, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1310, v k. ú. Přerov, Gen. 

Štefánika, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní K.H., za nájemné ve výši 

2.648 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 09. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše pro nájem 28,28 m2, v domě č. p. 

2534, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/10, v k. ú. Přerov, 

Jižní čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní P.N., za nájemné ve 

výši  1.447 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou od 30. 09. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení - k bezbariérovému bytu (2+1), 

o ploše pro nájem 56,83 m2, v domě 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. 4), s panem S.Ř., za nájemné ve výši 2.016 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích 

předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu 

určitou do 30. 09. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – k bezbariérovému bytu (2+0), 

o ploše pro nájem 45,18 m2, v domě č. p. 735, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku parc. č. 3082/3,v k. ú. Přerov, Bayerova, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle 

přílohy č. 5), s paní R.H., za nájemné ve výši 1.581 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 

předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu 

určitou do 30. 09. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – k bezbariérovému bytu (1+1), 

o ploše pro nájem 42,34 m2, v domě č. p. 308, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku parc. č. 2402/3, 2403/5,v k. ú. Přerov, Dvořákova, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů 

dle přílohy č. 6), s panem R.K., za nájemné ve výši 1.481 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích 

předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu 

určitou do 30. 09. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – k bezbariérovému bytu (1+1), 

o ploše pro nájem 56,82 m2, v domě č. p. 2534, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku parc. č. 5738/10,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle 

přílohy č. 7), s panem J.Ž., za nájemné ve výši 1.988 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích 
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předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na dobu 

určitou do 30. 06. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

8. 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 8), s paní M.Ch., za nájemné ve výši 989,- Kč/měsíc (nájem 

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

přílohy č. 8, na dobu určitou do 30. 09. 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 130,- Kč. Po dokončení stavebních prací bude tato 

sleva zrušena. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14 v Přerově, Gen. Štefánika 6      

a č. 36 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s panem V.Ž. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14 v Přerově, Gen. Štefánika 6,    

č. 24 v Přerově, Gen. Štefánika 7 a č. 36 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s panem K.M. 

 

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

č. 24 v Přerově, Gen. Štefánika 7 a č. 36 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s paní V.H. 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14 v Přerově, Gen. Štefánika 6,    

č. 24 v Přerově, Gen. Štefánika 7 a č. 36 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s panem D.B. 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14 v Přerově, Gen. Štefánika 6     

a č. 36 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s paní K.H. 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 24 v Přerově, Gen. Štefánika 7,     

s paní P.N. 

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 24 v Přerově, Gen. Štefánika 7,     

s panem J.Č. 

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 24 v Přerově, Gen. Štefánika 7,     

a bytu č. 36 v Přerově, Jižní čtvrť II/13 s panem J.Ř. 

 

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 24 v Přerově, Gen. Štefánika 7,      

s paní D.V. 

 

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 36 v Přerově, Jižní čtvrť II/13,       

s paní T.H. 

 

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 36 v Přerově, Jižní čtvrť II/13,      

s panem V.D. 

 

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 36 v Přerově, Jižní čtvrť II/13,      

s panem J.Z. 

 

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 36 v Přerově, Jižní čtvrť II/13,      

s panem F.R. 

 

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bezbariérovému obecnímu bytu č. 3 v Přerově, 

Bayerova 5, s panem L.E. 
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305/10/10/2019 Nařízení města Přerova č. _/2019, kterým se mění Nařízení č. 1/2016, 

kterým se vydává Tržní řád, ve znění Nařízení č. 2/2016, Nařízení        

č. 2/2017, Nařízení č. 3/2017 a Nařízení č. 2/2018 

Rada města Přerova po projednání vydává Nařízení města Přerova č. ..../2019, kterým se mění 

Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění Nařízení města Přerova           

č. 2/2016, Nařízení č. 2/2017, Nařízení č. 3/2017 a Nařízení č. 2/2018, a to dle upravené přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 

 

306/10/10/2019 Návrh termínů konání Rady města Přerova ve II. pololetí 2019 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí návrh termínů konání schůzí rady ve II. pololetí 

2019 tak, jak je uvedeno v příloze. 

 

 

307/10/10/2019 Souhlas a vzdání se práv v souvislosti s přeměnou rozdělením 

odštěpením sloučením spol. Teplo Přerov a.s. a Sportoviště Přerov 

s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje následující právní jednání: 

Souhlas a vzdání se práv 

 

vyslovené 

podle § 8 a § 27, písm. d) 

 

a 

podle § 8 a § 117 (ve spojení s § 297, větou za středníkem) 

 

a 

 

podle § 8, § 287a, odst. 4 a § 301, odst. 5 

 

a 

 

podle § 7, písm. f) a g) 

 

zákona č. 125/2008 Sb., v účinném znění (dále jen „zákon o přeměnách“) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Statutární město Přerov, 

IČ : 003 01 825, 

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 02, 

zastoupené primátorem Ing. Petrem Měřínským,  

 

v rámci připravované přeměny níže uvedených obchodních společností, jichž je statutární město 

Přerov jediným, tedy 100 %, akcionářem (u společnosti Teplo Přerov a.s.), resp. společníkem (u 

společnosti Sportoviště Přerov s.r.o.), 
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a to přeměny: 

 

rozdělením odštěpením sloučením 
 

ve smyslu § 243, odst. 1, písm. b), bod 2 zákona o přeměnách, 

 

jíž se účastní níže uvedené obchodní společnosti: 

 

Teplo Přerov a.s., 
IČ : 253 91 453, 

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, 

akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1839, 

 

jakožto společnost rozdělovaná 

 

a 

Sportoviště Přerov s.r.o., 
IČ : 077 93 863, 

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Petřivalského 2885/5, PSČ 750 02, 

společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 77247, 

 

jakožto společnost nástupnická, 

 

vyslovuje svůj souhlas a vzdává se svých práv 
 

t a k t o : 

 

1. V souladu s § 8 a § 27, písm. d) zákona o přeměnách souhlasím s tím, že v rámci výše uvedené 

přeměny nebude zpracována zpráva o přeměně ve smyslu § 24 zákona o přeměnách.  

 

Tento souhlas uděluji za obě společnosti zúčastněné na přeměně, tedy jako jediný akcionář společnosti 

Teplo Přerov a.s. a jako jediný společník společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. 

 

 

2. V souladu s § 8 a § 117 (ve spojení s § 297, větou za středníkem) zákona o přeměnách 

souhlasím s tím, že v rámci výše uvedené přeměny nebude projekt rozdělení přezkoumán znalcem pro 

rozdělení ve smyslu § 297 zákona o přeměnách. 

 

Tento souhlas uděluji za obě společnosti zúčastněné na přeměně, tedy jako jediný akcionář společnosti 

Teplo Přerov a.s. a jako jediný společník společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. 

 

 

3. V souladu s § 8 a § 287a, odst. 4 a § 301, odst. 5 zákona o přeměnách souhlasím s tím, že před 

rozhodnutím jediného akcionáře, resp. jediného společníka v rámci výkonu působnosti valné hromady 

o schválení rozdělení nebude provedeno seznámení jediného akcionáře, resp. jediného společníka ani 

statutárních orgánů ostatních zúčastněných společností se změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo 

v období od vyhotovení projektu rozdělení do dne rozhodnutí jediného akcionáře, resp. jediného 

společníka v rámci výkonu působnosti valné hromady o schválení rozdělení, tedy souhlasím s tím, že 

nebude provedeno seznámení se změnami jmění ve smyslu § 287a, odst. 1 a 2 a ve smyslu § 301, odst. 

3 a 4 zákona o přeměnách. 

 

Tento souhlas uděluji za obě společnosti zúčastněné na přeměně, tedy jako jediný akcionář společnosti 

Teplo Přerov a.s. a jako jediný společník společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. 
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4. V souladu s § 7, písm. f) a g) zákona o přeměnách se vzdávám práva na doručení a práva na 

zpřístupnění (umožnění nahlédnout do nich včetně práva na bezplatné pořízení opisů či výpisů z nich) 

veškerých účetních závěrek zúčastněných společností, včetně zpráv auditora o jejich ověření, na 

jejichž doručení či zpřístupnění (umožnění nahlédnout do nich včetně práva na bezplatné pořízení 

opisů či výpisů z nich) mám jinak dle zákona o přeměnách do rozhodnutí o schválení přeměny nárok, 

přičemž výslovně prohlašuji, že beru na vědomí a souhlasím s tím, že v důsledku tohoto vzdání se práv 

mi tyto účetní závěrky, včetně zpráv auditora o jejich ověření, ani nebudou doručeny ani nebudou k 

nahlédnutí v sídle zúčastněných společností ani mi nebudou poskytnuty opisy či výpisy z nich. 

 

Toto vzdání se práv činím za obě společnosti zúčastněné na přeměně, tedy jako jediný akcionář 

společnosti Teplo Přerov a.s. a jako jediný společník společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. 

 

 

5. Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání 

jeho schválením Radou města Přerova na její ….… schůzi konané dne ………………..  , usnesením č. 

…………………….  

 

V Přerově dne ……………………….. 

 

Statutární město Přerov 
 

jakožto : 

 

Jediný akcionář společnosti Teplo Přerov a.s. 

a 

Jediný společník společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor 

 

2. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského podpisem právního jednání uvedeného v bodě 1 

tohoto usnesení. 
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308/10/10/2019 Podněty a připomínky z  4. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

na 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 26.03.2019 

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

na 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova v souladu s ustanoveními platného jednacího řádu 

zejm. čl. 8, odst.1 písm. c). 

 

 

V Přerově dne 28. února 2019 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Petr Měřínský                                                                     Michal Zácha 

primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


