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ZÁPIS 

 

 

z 15. schůze Rady města Přerova konané dne 2. května 2019 

 

 

 

PROGRAM: 

 
 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

2.1 Jednací řád Rady města primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Kontrola usnesení - uzavření dodatků k elektronické komunikaci s 
bankami   

Ing. Mazochová 

3.2 Cyklostezka Přerov – Dluhonice – Rokytnice - Olomouc  Komise pro 
rozvoj, 
investice, 
dopravu a 
bezpečnost 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 7 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Dodávka zařízení vč. montáže do kuchyně pro 
Domov pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, Přerov“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce zastávky MAD Přerov – ul. 
Kabelíkova“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva 
města Přerova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace 
kanalizačních přípojek v Přerově VII - Čekyně“ – schválení 
dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/0679/2018 

Ing. Mazochová 

6.5 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice- smlouva o převodu práv a 
povinností  

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce výtahu Bratrská 34, Přerov“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X - 
Popovicích“ - rozhodnutí o zrušení výběrového řízení 

Ing. Mazochová 
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7. Majetkoprávní záležitosti  

7.8.1 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerov – prostoru  v budově bydlení č.p. 904, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348  a části 
pozemků p.č. 3347/1 a p.č. 3349/1 vše v  k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.9.1 Převod movitých věcí do vlastnictví statutárního města  Přerova  p. Zácha 

7.12.1 Zvláštní užívání veřejné zeleně, části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. 
Předmostí 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 
Předmostí, Hranická 14 –  logopedická třída   

Mgr. Kouba 

8.2 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.3 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Za 
mlýnem 1; Jmenování na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové 
organizace Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

10. Různé  

10.1 Doplnění pořadu jednání valné hromady společnosti Vodovody a 
kanalizace Přerov, a.s. 

primátor 

10.2 Podněty a připomínky z 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 
 

 

 

 

 

Předsedající:   Ing. Petr Měřínský     

 

 

Členové Rady města: 

 

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

Ing. Tomáš Dostal, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Milan Passinger, Mgr. Jaroslav Hýzl, 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 
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1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 15. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 2. května 2019  

ve 13:30 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti všech radních. Rada města byla 

schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

457/15/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 15. schůze Rady města 

Přerova konané dne 2. května 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 15. schůze Rady města Přerova konané dne 2. května 2019, 

 

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

15. schůze Rady města Přerova. 

 

Hlasování o programu a o ověřovatelce: 11 pro 

 

 

458/15/2/2019 Jednací řád Rady města 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává s účinností od 2. 5. 2019 Jednací řád Rady města Přerova 

ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 
 

 

459/15/3/2019 Kontrola usnesení - uzavření dodatků k elektronické komunikaci s 

bankami   

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí uzavření dodatku ke smlouvě o přímém bankovnictví mezi statutárním 

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

45317054, 
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2. bere na vědomí uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služby BUSINESS 24 mezi 

statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00  

Praha 4, IČ 45244782. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

460/15/3/2019 Cyklostezka Přerov – Dluhonice – Rokytnice - Olomouc  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Ing. Tomáše Navrátila, uvolněného radního pro oblast 

dopravy a koordinace dopravních staveb, přistoupit do jednání ve věci propojení cyklotras a 

cyklostezek na trase Přerov - Dluhonice - Rokytnice - Olomouc s okolními obcemi a Krajským 

úřadem Olomouckého kraje. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

primátora. 

 

461/15/4/2019 Rozpočtové opatření č. 7 

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 

 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

- bez písemné předlohy 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

primátora. 

 

462/15/6/2019 Veřejná zakázka „Dodávka zařízení vč. montáže do kuchyně pro 

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

Domov pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, Přerov“, 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 „Dodávka 

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

účastník výběrového řízení společnost PROGASTRO GTE s.r.o., se sídlem Javorová 788/1a, 

693 01 Hustopeče, IČ: 29240786, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky 

nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a 

společností PROGASTRO GTE s.r.o., se sídlem Javorová 788/1a, 693 01 Hustopeče, IČ: 

29240786, jako prodávajícím, veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka „zařízení vč. 

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

               

Cena za plnění bude činit: 421.351,- Kč bez DPH, tj. 509.834,71 Kč včetně 21% DPH. 

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

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

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

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, 

bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Michala Záchy, DiS., na základě jeho pověření 

usnesením 10. Rady města Přerova č. usnesení 275/10/6/2019 ze dne 28. 2. 2019. 

 

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

 

 

463/15/6/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce zastávky MAD Přerov – ul. 

Kabelíkova“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

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

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce zastávky MAD Přerov – 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 VP č. 5/2018, 

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 1 společnost Milan Oračko, se sídlem Hněvotín 

158, 783 47 Hněvotín, IČ: 76092364, z důvodu nesplnění podmínek účasti ve výběrovém 

řízení – neprokázání kvalifikačních předpokladů, 

 

3. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

„Rekonstrukce zastávky MAD Přerov – ul. Kabelíkova“, je účastník výběrového řízení 

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

jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější a je současně 

nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

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

jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce zastávky MAD Přerov – ul. 

Kabelíkova.“ 

                

Cena za plnění bude činit: 978.321,- Kč bez DPH, tj. 1.183.768,- Kč včetně 21% DPH. 

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

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

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

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem a 

dodavatelem, bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Michala Záchy, DiS., na základě jeho 

pověření usnesením 10. Rady města Přerova č. usnesení 274/10/6/2019 ze dne 28. 2. 2019. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

464/15/6/2019 Veřejná zakázka „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva města 

Přerova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 

řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem 

„Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva města Přerova“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

„Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva města Přerova“, v souladu s ust. § 31 zákona 

č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění 

Vnitřního předpisu č. 5/2018, 

 

3. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 
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P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. BitEST, Zdeněk Němec, Hloušecká 25/11, 284 01, Kutná Hora - Hlouška 16536673 

2. Mediawork s.r.o., Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7 28451571 

3. MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Spojil 01863045 

4. OptoNet Communication, spol. s r.o., Červený Kříž 250, 586 01 Jihlava 27750132 

5. Televize Přerov s.r.o., U Bečvy 2883/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 28624882 

6. HD MEDIA s.r.o., Hybešova 261/22, Staré Brno, 602 00 Brno 05021421 

 

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

pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:  

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Ing. Hana Mazochová zástupce zadavatele 

Zdeněk Daněk věcný gestor Ing. Daniela Novotná věcný gestor 

Mgr. Petr Karola technická podpora Tomáš Otčenášek technická podpora 

 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Mgr. Veronika Sovová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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; jednání o uzavření právního jednání 

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

a jeho podpis pak dále provede primátor města. 

 

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

 

 

465/15/6/2019 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace kanalizačních 

přípojek v Přerově VII - Čekyně“ – schválení dodatku č. 1 ke smlouvě 

č. SML/0679/2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0679/2018 ze dne 6.8.2018 na 

zpracování projektové dokumentace kanalizačních přípojek v Přerově VII – Čekyně mezi 

Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a společností Jan Andrés, se sídlem Fűgnerova 

350/12, 779 00 Olomouc, IČ: 60986859, jako zpracovatelem dle přílohy č. 1. 

 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zpracovatelem, k jeho uzavření a jeho 

podpisu. 

 

Ing. Střelec sdělil, že Výbor místní část Přerov VII- Čekyně nesouhlasí s navýšením ceny, protože 

nejsou spokojeni s kvalitou projektu, který zpracoval projektant p. Andrés. 
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Na jednání Rady města byla přizvána Ing. Pinkasová, vedoucí Odboru řízení projektů a investic, aby 

vysvětlila návrh předkládaného dodatku č. 1 – je to objektivní navýšení, protože  bylo zadáno 

vypracování  jednoho hromadného územního rozhodnutí, které se pak na základě jednání se SÚ 

převedlo na 263 samostatných územních rozhodnutí na nové kanalizační přípojky, a s tím je spojené 

navýšení administrativních nákladů.  

 

Hlasování: 10 pro, 1 proti (Ing. Střelec) 

 

 

466/15/6/2019 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice- smlouva o převodu práv a 

povinností  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. revokuje usnesení rady města č. 279/10/6/2019 ze dne 28.2.2019 ve věci kanalizace a ČOV    

Čekyně, Penčice – smlouva o převodu projektové dokumentace a převodu práv a povinností. 

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností stavebníka 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., IČ: 47674521, se sídlem Šířava 482/21, 750 02 Přerov jako 

nabyvatelem ve znění dle přílohy č. 1. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

467/15/6/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce výtahu Bratrská 34, Přerov“ – 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 

vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

společností Schindler CZ, a.s., se sídlem 937/6 Na Nivách, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 

27127010, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce výtahu Bratrská 

34, Přerov“, 

                

Cena za plnění bude činit: 793 000,- Kč bez DPH, tj. 959 530,- Kč včetně 21% DPH. 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, k jeho uzavření a jeho 

podpisu. 

 

Hlasování: 11 pro 
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468/15/6/2019 Veřejná zakázka „Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X - 

Popovicích“ - rozhodnutí o zrušení výběrového řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení a dalších 

zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu N006/19/V00004360 na stavební práce 

s názvem „Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X - Popovicích“, 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. rozhodla v souladu s ustanovením Části VII. zadávací dokumentace veřejné zakázky, o 

odmítnutí jediné předložené nabídky z důvodu neakceptovatelnosti nabídkové ceny 

dodavatele, 

 

3. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu N006/19/V00004360 na stavební 

práce s názvem „Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X - Popovicích“. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 
 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

469/15/7/2019 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostoru  v budově bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348  a části pozemků p.č. 

3347/1 a p.č. 3349/1 vše v  k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním prostoru v budově  bydlení č.p. 904, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348 o výměře 30 m2 a části 

pozemků p.č.3347/1 ost. pl., zeleň a p.č. 3349/1 ost.pl., zeleň o celkové výměře 500 m2 vše v k.ú. 

Přerov (U Bečvy 1 – občerstvení U Komára) do podnájmu pro Ondřeje Koblihu, místem podnikání 

Bochoř, Náves 38/2, IČ 71583459, když nájemcem nemovitostí je společnost UBB spol. s r.o., se 

sídlem Olomouc, Hodolany, Holická 1173/49a, IČ 27804496. Souhlas s podnájmem bude udělen do 

30.9.2019. Účelem podnájmu bude využití nemovitostí pro provozování občerstvení. 

 

Hlasování: 11 pro 
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470/15/7/2019 Převod movitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako dárcem a 

spolkem Astronomický klub Přerov „v likvidaci“, se sídlem P.O.BOX 97, 750 02 Přerov, IČ 

61985431, jako obdarovaným, za předpokladu finančního krytí. Předmětem daru bude 

poskytnutí finanční částky 16.310,-Kč na ukončení činnosti spolku. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí dle přílohy č. 1. z vlastnictví spolku 

Astronomický klub Přerov „v likvidaci“, se sídlem P.O.BOX 97, 750 02 Přerov, IČ 61985431, 

do vlastnictví Statutárního města Přerov a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi 

Statutárním městem Přerov jako budoucím obdarovaným a spolkem Astronomický klub 

Přerov „v likvidaci“ jako budoucím dárcem. Darovací smlouva bude uzavřena na základě 

výzvy budoucího dárce doručené budoucímu obdarovanému do 30 dnů od nabytí právní moci 

usnesení soudu, kterým bude schválena konečná zpráva o průběhu likvidace spolku 

Astronomický klub Přerov „v likvidaci“ a použití likvidačního zůstatku. 

 

3. pověřuje náměstka primátora Michala Záchu k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1 návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

471/15/7/2019 Zvláštní užívání veřejné zeleně, části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. 

Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

1. schvaluje zvláštní užívání veřejné zeleně ve smyslu článku 5., obecně závazné vyhlášky 

(OZV) č. 3/2004 o čistotě a ochraně veřejné zeleně, ve znění OZV č. 2/2008, části pozemku 

p.č. 30/7 (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Předmostí o výměře 15 x 20 m, který je užíván 

jako veřejná zeleň žadateli, společností Pivnice Vrátnice s.r.o., IČ 06722377, se sídlem U 

Nádraží 128,751 21 Prosenice, na dobu určitou 2 měsíců, k užívání jako „předzahrádka“ 

provozovny Pivnice Skalka (Nonstop) s omezením provozu do 22 hodiny. Užívaná plocha je 

vymezena v situačním plánku – Příloha č. 1 předlohy, 

 

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

uzavřením souhlasu s užíváním veřejné zeleně dle bodu 1 návrhu na usnesení. 

 

 

VARIANTA  II. 

 

neschvaluje zvláštní užívání veřejné zeleně ve smyslu článku 5., obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 

3/2004 o čistotě a ochraně veřejné zeleně, ve znění OZV č. 2/2008, části pozemku p.č. 30/7 (ostatní 

plocha, jiná plocha) v k.ú. Předmostí o výměře 15 x 20 m, který je užíván jako veřejná zeleň žadateli, 

společností Pivnice Vrátnice s.r.o., IČ 06722377, se sídlem U Nádraží 128,751 21 Prosenice, na dobu 
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určitou 2 měsíců, k užívání jako „předzahrádka“ provozovny Pivnice Skalka (Nonstop) s omezením 

provozu do 22 hodiny. Užívaná plocha je vymezena v situačním plánku – Příloha č. 1 předlohy. 

 

Navrhovatel p. Zácha doporučil variantu I. 

Ing. Dostal podal protinávrh na variantu II z důvodu nesouhlasu  Výboru pro místní část Přerov – 

Předmostí na povolení nebo zapůjčení části prostor na pozemku p.č. 30/7 („předzahrádka“) v k.ú. 

Předmostí pro účely Pivnice Skalka.  

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Dostala – varianta II.: 2 pro (Ing. Dostal, Ing. Střelec), 9 se zdrželo 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel : 9 pro, 2 proti (Ing. Dostal, Ing. Střelec) 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

472/15/8/2019 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 

Předmostí, Hranická 14 –  logopedická třída   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2019/2020 zřízení jedné logopedické třídy 

pro žáky se závažnými vadami řeči podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v Základní škole J. A. 

Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14, za předpokladu splnění podmínek 

ustanovených v § 7 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, a vykrytí přímých nákladů na vzdělávání této třídy státními finančními prostředky 

přidělovanými Krajským úřadem Olomouckého kraje. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

473/15/8/2019 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů do 

vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nepeněžitých darů do vlastnictví Základní školy Přerov, Trávník 27 a Městské knihovny v Přerově, 

p.o., organizací zřízených statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona        

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

 

Hlasování: 11 pro 
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8.3/15/8/2019 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky 

příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Za mlýnem 1; Jmenování 

na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola 

Přerov, Za mlýnem 1 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí usnesení konkursní komise ve věci konkursního řízení na obsazení pracovního 

místa ředitele/ky  příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 včetně 

výsledného pořadí vhodných uchazečů, dle zápisu o průběhu konkursu ze dne 25. 4. 2019, 

 

2. jmenuje na základě vyhlášeného konkursního řízení s účinností od 1. 8. 2019 pana/í 

……………………………….., bytem ……………………………………….. na pracovní místo 

ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 a stanoví mu/jí plat v 

rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

 

Primátor podal návrh na stažení materiálu. 

 

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

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

- bez písemné předlohy 

 

 
 

10. RŮZNÉ 

 

474/15/10/2019 Doplnění pořadu jednání valné hromady společnosti Vodovody a 

kanalizace Přerov, a.s. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje podání žádosti statutárního města Přerova jako 

kvalifikovaného akcionáře podle § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, o zařazení záležitosti na 

pořad jednání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, která se bude konat dne 17.5.2019, a to v následujícím 

znění: 

 

Statutární město Přerov jako kvalifikovaný akcionář žádá v souladu s § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 

předpisů, představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, o zařazení záležitosti na pořad jednání valné hromady 

společnosti, která se bude konat dne 17.5.2019. Statutární město Přerov žádá o zařazení bodu 6A (tj. 

nového bodu mezi body 6 a 7 navrženého pořadu valné hromady): 
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"6A. Rozhodnutí o odvolání stávajícího člena představenstva společnosti pana Ing. Miroslava 

Dundálka k datu 21.5.2019." 

 

Návrh na usnesení č. 8A: 

"Valná hromada odvolává s účinností k 21.5.2019 z funkce člena představenstva společnosti pana Ing. 

Miroslava Dundálka". 

 

Zdůvodnění: 

V současné době má statutární město Přerov v představenstvu společnosti  3 zástupce, má však zájem 

mít v představenstvu 4 zástupce. Zároveň má statutární město Přerov zájem na tom, aby nebyla 

kumulována funkce člena představenstva společnosti a jejího ředitele, kterým je v současné době p. 

Ing. Miroslav Dundálek. 

 

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

 

 

475/15/10/2019 Podněty a připomínky z  5. 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 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 31.05.2019 

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

na 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 
 

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

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

 

náměstek primátora Mgr. Petr Kouba 

 vyhodnotil výsledky dotazníkového šetření “Senioři, řekněte nám…” – viz usnesení 

 

476/15/11/2019 Podnět náměstka primátora Mgr. Petra Kouby 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí vyhodnocení dotazníkového šetření "Senioři, 

řekněte nám...". 

 

Hlasování: 11 pro 
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Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

 podnět na zpracování informativní zprávy o využívání mobilního rozhlasu  

 

 podnět týkající se podpory udržování vody v krajině obzvláště využití dešťové užitkové vody 

– viz usnesení 

 

477/15/11/2019 Podnět člena Rady města Přerova Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D. 

Rada města Přerova po projednání ukládá Komisi životního prostředí zabývat se otázkou podpory 

udržování vody v krajině obzvláště využití dešťové užitkové vody. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 
 

Ing. Tomáš Dostal 

 podnět na prověření pojmu veřejného prostranství vzhledem k OZV v souladu 

s projednávaným materiálem 7.12.1 – předzahrádka Předmostí, zda není v této lokalitě 

v blízkosti fary v Předmostí zákaz požívání alkoholických nápojů na tomto veřejném 

prostranství 

 

 

Ing. Bohumír Střelec 

 informace týkající se havarijního stavu ulice Wilsonova 

 

 

tajemník MMPr Mgr. Petr Mlčoch 

 informace o zaslání přehledu o smluvních vztazích uzavřených odbory magistrátu a 

organizacemi zřizovanými městem v rozsahu plnění od 100 tis. do 500 tis. bez DPH za 

období 1.1.2019 do 31.3.2019 

 

 
 

12. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 15. schůzi Rady města Přerova konanou dne 2. května 2019 

v 15:00 hodin. 

 

 
V Přerově dne 2. 5. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Petr Měřínský               Ing. Hana Mazochová 

primátor statutárního města Přerova      náměstkyně primátora statutárního města Přerova 


