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 USNESENÍ z 16. schůze Rady města Přerova konané dne 23. května 2019 

 

478/16/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 16. schůze Rady města 

Přerova konané dne 23. května 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 16. schůze Rady města Přerova konané dne 23. května 2019, 

 

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala ověřovatelem usnesení a zápisu 16. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

479/16/3/2019 Návrh na změnu v personálním obsazení komise 

Rada města Přerova po projednání odvolává s účinností k 31. 5. 2019 z funkce členů Komise pro 

občanské záležitosti paní Danielu Jasovou a pana Petra Turance. 

 

 

480/16/4/2019 Rozpočtové opatření č. 8 

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 závazného 

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

481/16/4/2019 Česká spořitelna, a. s. - Rámcová smlouva o zřizování a vedení 

vkladových účtů 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o zřizování a vedení 

vkladových účtů mezi statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 

1929/92, 140 00  Praha 4, IČ 45244782. 

 

 

482/16/4/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace - Střední průmyslová škola, 

Přerov, Havlíčkova 2 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 

10.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Přerovem a subjektem Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Havlíčkova 

377, 750 02 Přerov, IČ: 70259925, na částečnou úhradu nákladů spojených s oslavami výročí 

založení tohoto subjektu. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města pro rok 2019, 
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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 210  Ostatní činnosti j.n. 

 (individuální dotace) 

142,8 * - 10,0 132,8 

3122 110  Střední odborné školy 0,0 + 10,0 10,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstkyni primátora Ing. Hanu 

Mazochovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto 

usnesení. 

 

 

483/16/6/2019 Veřejná zakázka „Oprava podlah - 2. poschodí, ZŠ Přerov, Velká 

Dlážka“(oprava podlah dvou poschodí ZŠ) - schválení zadávacích 

podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

podlah - 2. poschodí, ZŠ Přerov, Velká Dlážka“(oprava podlah dvou poschodí ZŠ) dle příloh 

č. 1 - 2, 

 

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

„Oprava podlah - 2. poschodí, ZŠ Přerov, Velká Dlážka“(oprava podlah dvou poschodí ZŠ), 

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. PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 

Kojetín  

25896873 

2. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov 

49689053 

3. PROFISTAV PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a, Přerov VI-Újezdec, 750 

02 Přerov  

25395653 

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

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

 

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

posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořadové číslo Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

1. Ing. Hana Mazochová  

  

Zástupce zadavatele Michal Zácha, DiS. Zástupce zadavatele 

2. Ing. Jakub Malina Projektant 

Energoprojekta  

Miroslav 

Piekutowski 

Odbor řízení 

projektů a investic, 
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plan s.r.o. 

  

Odbor investic 

  

3. Mgr. Martin Černý  

  

Ředitel Základní 

školy Přerov, Velká 

Dlážka 5 

  

Mgr. Jaroslav Matěj Zástupce ředitele 

Základní školy 

Přerov, Velká 

Dlážka 5 

  

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

Bc. Bohdana Kalincová 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 náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

484/16/6/2019 Veřejná zakázka „Oprava podlah - 4 poschodí, ZŠ Přerov, Svisle“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

podlah - 4 poschodí, ZŠ Přerov, Svisle“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Oprava podlah - 4 poschodí, ZŠ Přerov, Svisle“, 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. PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 

Kojetín  

25896873 

2. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov 

49689053 

3. PROFISTAV PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a, Přerov VI-Újezdec, 

750 02 Přerov  

25395653 

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

5. Toom interiér s.r.o., Dluhonská 93, 750 02 Přerov 28571282 
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4. ustanovuje, dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 5/2018, komisi pro otevírání obálek, 

posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořadové číslo Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

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

2. Ing. Tomáš Hradílek Projektant, TONZA 

Engineering s.r.o. 

Ing. Zdeněk Dostál Odbor řízení 

projektů a investic, 

Odbor investic 

3. Mgr. Miroslav 

Fryštacký 

Ředitel Základní 

školy Přerov, Svisle 

13 

Jiří Raba Odbor řízení 

projektů a investic, 

Odbor investic 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic  

Bc. Bohdana Kalincová 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 náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou, k jednání o uzavření právního 

jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem,          

k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

485/16/6/2019 Veřejná zakázka „Kompletní oprava elektroinstalace, MŠ Přerov, 

Kratochvílova 19“ - 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 

„Kompletní oprava elektroinstalace, MŠ Přerov, Kratochvílova 19“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Kompletní oprava elektroinstalace, MŠ Přerov, Kratochvílova 19“, 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. Kamil Malenda, Rokytnice 76, 751 04  73107409 

2. Petr Tobolík, Drážní 208/84, 750 02, Přerov - Přerov III-Lověšice  73211664 

3. SKEL s.r.o. , Jateční 62/16, 750 02, Přerov - Přerov I-Město  25359690 

4. BJM Přerov s.r.o., Polní 2818/7, 750 02, Přerov - Přerov I-Město 25865021 

5. ELEKTRO – REMO, spol. s r.o., K Moštěnici 265/8a, Přerov IV – Újezdec, 

750 02 Přerov 

47150360 
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4. ustanovuje, dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 5/2018, komisi pro otevírání obálek, 

posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořadové číslo Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

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

2. Mgr. Lea Vodičková                                                    Ředitelka MŠ 

Přerov, 

Kratochvílova 19 

Vladislava 

Keilingová 

Zástupce ředitelky 

MŠ Přerov, 

Kratochvílova 19                                  

3. Ing. Jaroslav Stojan Projektant Miroslav 

Piekutowski 

Odbor řízení 

projektů a investic, 

Odbor investic 

 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic  

Bc. Bohdana Kalincová 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 náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou, k jednání o uzavření právního 

jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem,          

k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

486/16/6/2019 Veřejná zakázka „Parkoviště u Meopty, ul. Kabelíkova“ -  schválení 

dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1683/2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1683/2018 ze dne 14.12.2018,      

na realizaci stavby „Parkoviště u Meopty, ul. Kabelíkova“  mezi statutárním městem Přerov, 

jako objednatelem, a zhotovitelem SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov, IČ: 

47155558, dle přílohy č. 1. 

 

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

souvisejícího s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, k jeho 

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

487/16/6/2019 Veřejná zakázka „Autobusové zastávky na ul. Kopaniny, 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 

„Autobusové zastávky na ul. Kopaniny, Přerov“ dle příloh č. 1 - 2, 
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2. schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„Autobusové zastávky na ul. Kopaniny, 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. 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. SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov 47155558 

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. 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. Bohdana Kalincová 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. 

 

 

488/16/6/2019 Veřejná zakázka „Oprava komunikace nám. Svobody“ - schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

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

„Oprava komunikace nám. Svobody“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

„Oprava komunikace nám. Svobody“, 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: 

 

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

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

2. EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 45274924 

3. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 62360132 

4. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 60838744 

5. SWIETELSKY stavební s.r.o., Šlechtitelů 9, 779 00 Olomouc 48035599 

 

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 

Michal Zácha, Dis. zástupce zadavatele Ing. Hana Mazochová zástupce zadavatele 

Irena Šikulová odborník David Holas odborník 

Alexandr Salaba odborník Ivo Sadílek odborník 

 

 

Administrátor Organizace 

Tomáš Pour T&M zadavatelská společnost s.r.o. 

 

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. 

 

 

489/16/6/2019 Veřejná zakázka „Stavební úpravy budovy č.p. 357/17 na pozemku 

p.č. 1981/29 v k.ú. Přerov (Jasínkova 17)“ - rozhodnutí o výběru 

dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

v zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek podlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce s názvem „Stavební úpravy budovy č.p. 357/17 na pozemku p.č. 1981/29 v k.ú. Přerov 

(Jasínkova 17)“, které vyplývají z provedených úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb.,                

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a z doporučení a závěrů 

smluvního zastoupení zadavatele pověřeného k provádění těchto úkonů podle § 43 zákona. 
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2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky je dodavatel PSS 

Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02  Přerov, IČ: 27769585        

a dodavatel KOS CONSULT s.r.o., Havlíčkova 1288/26, Přerov I-Město, 750 02  Přerov, IČ: 

26872765 podávající společnou nabídku jako „Konsorcium archiv Jasínkova“, kterého            

v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka 

zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 

výsledku hodnocení nabídek. 

 

3. schvaluje uzavření úplatné smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem, a vybraným dodavatelem PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 

Přerov I-Město, 750 02  Přerov, IČ: 27769585 a dodavatel KOS CONSULT s.r.o., Havlíčkova 

1288/26, Přerov I-Město, 750 02  Přerov, IČ: 26872765 podávající společnou nabídku jako 

„Konsorcium archiv Jasínkova“, jako dodavatelem podlimitní veřejné zakázky Stavební 

úpravy budovy Jasínkova 17. 

 

Cena za plnění bude činit: 9 484 620,18 Kč bez DPH. 

 

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

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě bodu 4. usnesení 12. Rady města Přerova 

konané dne 21.3.2019 (č. usn. 324/12/6/2019), pověřena náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 

 

 

490/16/6/2019 Veřejná zakázka „Výměna docházkového systému“ - 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 „Výměna 

docházkového systému“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Výměna docházkového systému“, 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. ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o., Královopolská 

3052/139, Žabovřesky, 612 00 Brno  

47916923 

2. COMINFO, a.s., Nábřeží 695, 760 01 Zlín 63482576 

3. OKsystem a.s., Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4-Nusle 27373665 

4. RON Software, spol. s r.o., Rudé armády 2001/30A, 733 01 Karviná 47678526 

5. DATACENTRUM systems & consulting, a.s., Písnická 30/13, 142 00 

Praha 12 

25631721 

6. VEMA, a.s., Okružní 871/3A, 638 00 Brno-sever 26226511 
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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. Mgr. Petr Karola Odbor vnitřní 

správy 

Ing. Jitka Kučerová Odbor vnitřní 

správy 

2. Bc. Radek Kuchta Kancelář tajemníka Bc. Ivana Jeřábková Kancelář tajemníka 

3. Libor Jílek Odbor vnitřní 

správy 

Tomáš Otčenášek Odbor vnitřní 

správy 

 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

Bc. Bohdana Kalincová 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 

 

Podpis příslušných smluv bude zajištěn podpisem primátora Ing. Petra Měřínského. 

 

 

491/16/6/2019 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1339/2018 na 

realizaci stavby „Rekonstrukce chodníků v Přerově, SO 104 Ulice 

Seifertova“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1339/2018 ze dne 24. 9. 2018      

na provedení stavby „Rekonstrukce chodníků v Přerově, SO 104 Ulice Seifertova“, se 

zhotovitelem STRABAG a.s., Praha 5, se sídlem Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, IČ: 

60838744, 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 chodníků            

v Přerově, SO 104 Ulice Seifertova“ se po započtení méně a víceprací zvyšuje o 272 989,17 Kč bez 

DPH a cena za plnění se dodatkem č. 1 mění z původní ceny 3 779 323,10 Kč bez DPH sjednané        

ve smlouvě č. SML/1339/2018 na cenu 4 052 312,27 bez DPH, tj. 4 903 297,85 Kč včetně DPH. 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6171 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210522 -  

 Rekonstrukce výtahu Bratrská 34) 

 

1 500,0 

 

-  350,0 

 

1 150,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210450 - 

 Rekonstrukce chodníku ul. 

Seifertova)  

 

4 650,0 

 

+ 350,0 

 

5 000,0 
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3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1339/2018 mezi 

objednatelem a zhotovitelem, k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

492/16/6/2019 Realizace investiční akce „Rekonstrukce uličního prostoru, ul.              

U Parku, Lověšice.“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit realizaci investiční akce na stavební 

práce s názvem „Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U Parku, Lověšice“ dle zpracované 

projektové dokumentace v celém rozsahu dle důvodové zprávy. 

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 279 685,3 * - 3 334,0 276 351,3 

2212 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210163 – 

 Rekonstrukce uličního prostoru, ul. 

 U Parku, Lověšice) 

 

 

4 066,0 

 

+ 3 334,0 

 

7 400,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

493/16/6/2019 Veřejná zakázka „Autobusová zastávka ul. Palackého“ – 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 „Autobusová zastávka ul. Palackého“, 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 „Autobusová 

zastávka ul. Palackého“, je účastník výběrového řízení společnost SISKO spol. s r.o.,              

se sídlem Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47155558, jehož nabídka 

respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

a společností SISKO spol. s r.o., se sídlem Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, IČ: 47155558, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Autobusová 

zastávka ul. Palackého,“. 

 

Cena za plnění bude činit: 1 554 457,08 Kč bez DPH, tj. 1 880 893,- 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 

jeho pověření usnesením 14. Rady města Přerova č. usnesení 429/14/6/2019 ze dne 18.4.2019. 



11 

 

 

494/16/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - pozemků  p.č. 6772/1, p.č. 6784/5, p.č. 

6748/8 a částí pozemků p.č.  6773/1, p.č. 6784/3, p.č. 6784/4, p.č. 6784/7, 

6800/1, 6800/2, 6801, vše v k.ú. Přerov 

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

pozemků  p.č. 6772/1 ost. plocha o výměře 21 m2, p.č. 6784/5 ost. plocha o výměře 24 m2, p.č. 6748/8  

ost. plocha o výměře  25 m2  a částí pozemků p.č.  6773/1 ost. plocha o výměře 5 m2, p.č. 6784/3, ost. 

plocha o výměře 39 m2 p.č. 6784/4 ost. plocha o výměře 5 m2, p.č. 6784/7 ost. plocha o  výměře 4 m2, 

p.č.  6800/1 ost. plocha o výměře 15 m2,  p.č. 6800/2 ost. plocha  o výměře 3 m2,  p.č. 6801 ost. plocha 

o výměře 137 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

 

495/16/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - pozemků  p.č.  5852/1, p.č. 5853/1 a p.č. 

5853/2 v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 450/1  a p.č. st. 304 v k.ú. Lověšice 

u Přerova 

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

pozemků  p.č.  5852/1 zahrada o výměře 1805 m2 , p.č. 5853/1 ovocný sad o výměře 3351 m2 a p.č. 

5853/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 450/1 zahrada o výměře 

1426 m2,  p.č. st. 304 zast. plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

 

496/16/7/2019 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 

z majetku  statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6667/1        

v k.ú. Přerov 

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

pozemku p.č. 6667/1 trvalý travní porost o výměře cca 12 m2  v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 

města Přerov. 
 

 

497/16/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 1032/2 v 

budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (Trávník 20) 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerov - úplatný převod bytové jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům č.p. 1032, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. Přerov (Trávník 20) o celkové 

výměře 27,10 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

č.p. 1032, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. Přerov a na 

pozemku p.č. 2883/10 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 271/6424 z vlastnictví statutárního 

města Přerova. 
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498/16/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 892/3 a 892/4       

v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 892/3, zast. pl. a nádvoří o výměře 66 m2      

a pozemku p.č. 892/4, zast. pl. a nádvoří o výměře 110 m2, oba v k.ú. Přerov, z majetku statutárního 

města Přerova. 

 

 

499/16/7/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova -  části pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov 

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

pozemku  p.č. 4971/1 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 6754-60/2018 označené  jako 

pozemek p.č. 4971/3 ostatní plocha o výměře 40 m2  v k.ú. Přerov ve vlastnictví  ČR- Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

 

500/16/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - budovy č.p. 3163 příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov                                                                               

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

úplatného převodu budovy občanského vybavení č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I – Město, 

která je součástí pozemku p.č. 4815 o výměře 122 m2  v k.ú. Přerov a vyhlášení výběrového řízení      

na prodej budovy. 

 

 

501/16/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku  p.č.  138 v k.ú. Lýsky 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerova –  úplatný převod části pozemku  p.č.  138  ost. plocha o výměře 40 m2         

v k.ú. Lýsky z vlastnictví statutárního města Přerov. 
 

 

502/16/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. st. 

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

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

do majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. 4278/104/7/2018 přijaté na 104. schůzi dne 18.10.2018, kterým schválila 

záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 84/1 zastavěná plocha           

a nádvoří o výměře 214 m2 jehož součástí je stavba č.p. 64, rodinný dům příslušná k části obce 

Přerov III-Lověšice a pozemku p.č. 171 zahrada o výměře 147 m2 vše v k.ú. Lověšice             

u Přerova z majetku pana Z.T. do majetku statutárního města Přerova 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod pozemku p.č. 84/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m2 jehož součástí 

je stavba č.p. 64, rodinný dům příslušná k části obce Přerov III-Lověšice a pozemku p.č. 171 

zahrada o výměře 147 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova z majetku pana Z.T. do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

 

503/16/7/2019 Nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního 

města Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby 

města Přerova, s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem statutárního města Přerova 

převzetí vkladové povinnosti ve smyslu ust. § 224 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, 

ke zvýšení svého dosavadního vkladu ve společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., 

IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, o částku 990.000,- 

Kč nepeněžitým vkladem tvořeným nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – částí pozemku p.č. 1222/9 (orná půda) označenou v geometrickém plánu č. 467-

20/2019 ze dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/20 (orná půda) o výměře 753 m2, částí 

pozemku p.č. 1222/10 (orná půda) označenou v geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze dne 

18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/22 (orná půda) o výměře 1 898 m2 a částí pozemku p.č. 

1222/11 (ostatní plocha – jiná plocha) označenou v geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze 

dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/21 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 698 m2, vše 

v k.ú. Čekyně, a učinění prohlášení statutárního města Přerova o převzetí vkladové povinnosti. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nepeněžitý vklad tvořený nemovitými 

věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 1222/9 (orná půda) 

označenou v geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/20 

(orná půda) o výměře 753 m2, částí pozemku p.č. 1222/10 (orná půda) označenou                     

v geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/22 (orná 

půda) o výměře 1 898 m2 a částí pozemku p.č. 1222/11 (ostatní plocha – jiná plocha) 

označenou v geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/21 

(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 698 m2, vše v k.ú. Čekyně, do základního kapitálu 

společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, s tím, že na základě znaleckého posudku č. 2019/38, který 

vyhotovil znalec Ing. C.H. dne 8.4.2019, se nemovité věci započítají na vklad částkou 

990.000,- Kč, a učinění prohlášení statutárního města Přerova ve smyslu ust. § 19 zákona        

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

ve znění pozdějších předpisů, o vnesení nemovitých věcí - části pozemku p.č. 1222/9 (orná 

půda) označené v geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 

1222/20 (orná půda) o výměře 753 m2, části pozemku p.č. 1222/10 (orná půda) označené v 

geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/22 (orná půda) 

o výměře 1 898 m2 a části pozemku p.č. 1222/11 (ostatní plocha – jiná plocha) označené v 

geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/21 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře 698 m2, vše v k.ú. Čekyně, jakožto svého nepeněžitého vkladu 

do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se 

sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. 
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504/16/7/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 3158/14 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                          

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

převod  části pozemku p.č. 3158/14 ostatní plocha  o výměře cca 12 m2 v k.ú. Přerov z majetku 

statutárního města Přerova do majetku vlastníků jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu             

na společných částech domu č.p. 1343 příslušného k části obce Přerov I-Město, stojícího na pozemku 

p.č. 3094 v k.ú. Přerov, a to následovně  

vlastník bytové jednotky č. 1343/1, podíl na společných částech domu id 8136/67332 

vlastník bytové jednotky č. 1343/2, podíl na společných částech domu id 8296/67332 

vlastník bytové jednotky č. 1343/3, podíl na společných částech domu id 8207/67332 

vlastník bytové jednotky č. 1343/4, podíl na společných částech domu id 8355/67332 

vlastník bytové jednotky č. 1343/5, podíl na společných částech domu id 2117/16833 

vlastník bytové jednotky č. 1343/6, podíl na společných částech domu id 4303/33666 

vlastník bytové jednotky č. 1343/7, podíl na společných částech domu id 8628/67332 

vlastník bytové jednotky č. 1343/8, podíl na společných částech domu id 8636/67332  

za kupní cenu ve výši 1700,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

Nejprve bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu a o budoucí kupní smlouvě mezi 

statutárním městem Přerov (jako budoucím prodávajícím), Společenství vlastníků pro dům Šrobárova 

1 v Přerově, se sídlem Šrobárova 1, Přerov IČ: 28618467 (jako stavebníkem) a vlastníky bytových 

jednotek č. 1343/1, č. 1343/2, č. 1343/3, p.č. 1343/4, č. 1343/5, č. 1343/6, č. 1343/7, č. 1343/8             

v budově č.p. 1343 bytový dům příslušný k části obce Přerov I - Město (Šrobárova 1) (jako budoucím 

kupujícím). Kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy budoucí kupující předloží 

budoucímu prodávajícímu geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemku p.č. 3158/14       

v k.ú. Přerov, nejpozději však do 3 let od uzavření smlouvy. 

 

 

505/16/7/2019 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

-  pozemků p.č. 3473/54, p.č. 3477/2, p.č. 5084/22, p.č. 5084/30 a p.č. 

5084/32 všechny v k.ú. Přerov  

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

převod pozemků  p.č. 3473/54 ostatní plocha o výměře 133 m2, p.č. 3477/2 ostatní plocha o výměře 

104 m2, p.č. 5084/22 ostatní plocha o výměře 49 m2, p.č. 5084/30 ostatní plocha o výměře 89 m2 a p.č. 

5084/32 ostatní plocha o výměře 21 m2 všechny v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova   

do majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 56, 

Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390 za dohodnutou kupní cenu ve výši 332.040,- Kč, včetně DPH. 

 

 

506/16/7/2019 Bezúplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 5307/114, k.ú. Přerov,  

do majetku statutárního města Přerova 

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

převod a neschválit úplatný převod nově vzniklého pozemku p.č. 5307/114 o výměře 2707 m2, ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 6896-9/2019 ze dne 19.2.2019. 
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507/16/7/2019 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerov -  části pozemku p.č. 5025/3 v k.ú. Přerov 

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

převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov části pozemku p.č. 5025/3 ostatní plocha, 

ostatní komunikace,  geometrickým  plánem č. 6924-37/2019 označené jako pozemek p.č. 5025/15 

ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 681 m2 v k.ú. Přerov z majetku České republiky, Státní 

Pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3. 

 

 

508/16/7/2019 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                    

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

dodatku č. 1 darovací smlouvy uzavřené mezi Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle a statutárním městem Přerov dne 25.1.2019, 

jejímž předmětem je bezúplatný převod úseku stavby stávající silnice č. I/55 v délce 0,506 km             

v Přerově (ul. Palackého od okružní křižovatky s ul. Jateční a nábř. Protifašistických bojovníků         

po křižovatku  ulic Palackého a Komenského) do majetku statutárního města Přerova.  

Dodatkem se mění čl. IV smlouvy tak, že účetní hodnota předmětné pozemní komunikace činí 

5.244.233,86 Kč. 

 

 

509/16/7/2019 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 819 a části pozemku p.č. 

746 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova za pozemky p.č. 588/8 a p.č. 590/12 

oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

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

části pozemku p.č. 819 orná půda dle geometrického plánu  č. 696-71/2018 označené jako díl „a“        

o výměře 2853 m2 a části pozemku p.č. 746 orná půda dle geometrického plánu  č. 696-71/2018 

označené jako díl „d“ o výměře 3353 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví statutárního 

města Přerova za pozemky p.č. 588/8 ostatní plocha o výměře 2909 m2 a  p.č. 590/12  lesní pozemek   

o výměře 258 m2  oba v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví pana S.J. s doplatkem rozdílu 

obvyklých cen pozemků ve výši 67.210,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova. 

 

 

510/16/7/2019 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostoru v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I -

Město, která je součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 1) 

Rada města Přerova po projednání bere zpět se souhlasem nájemce - politické strany Československá 

strana socialistická, se sídlem Přerov I-Město, Palackého 77/1, IČ 49628763, výpověď pronajímatele - 

statutárního města Přerov z nájemní smlouvy ze dne 23.5.1994, ve znění dodatků č. 1 ze dne 5.1.1996, 

č. 2 ze dne 20.5.1998, č. 3 ze dne 19.6.1998, č. 4 ze dne 24.9.1998, č. 5 ze dne 20.9.1999, č. 6 ze dne 

21.2.2001, č. 7 ze dne 30.5.2001, č. 8 ze dne 11.9.2003 a č. 9 ze dne 30.5.2005, na nájem prostoru       

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) o celkové výměře 90,50 m2, podanou statutárním městem Přerov dne 

15.1.2019 a převzatou nájemcem dne 29.3.2019. 
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511/16/7/2019 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov - pozemků  

v k.ú. Henčlov, Dluhonice a Troubky u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. mění usnesení Rady města Přerova ze dne 4.4.2019  č. 397/13/8/2019 tak, že nově zní: 

 

Rada města Přerova schvaluje  uzavření pachtovní smlouvy mezi statuárním městem Přerov jako 

propachtovatelem a Troubeckou hospodářskou a.s., se sídlem Troubky, Roketská 786/11, jako 

pachtýřem,  na pacht  pozemků p.č. 655/3, orná půda, o výměře 4041 m2, p.č. 659, orná půda,              

o výměře 1056 m2, p.č. 670, orná půda, o výměře 10021 m2, 679, orná půda o výměře 81 m2 , p.č. 681, 

orná půda, o výměře 219 m2, p.č. 682, orná půda, o výměře 1800 m2, p.č. 683, orná půda, o výměře 

7118 m2, p.č. 693, orná půda, o výměře 675 m2, p.č. 697, orná půda, o výměře 3295 m2, p.č. 718, orná 

půda, o výměře 1295 m2, p.č. 720, orná půda, o výměře 10229 m2, p.č. 723, orná půda, o výměře 2060 

m2, p.č. 764, orná půda, o výměře 139 m2, p.č. 795, orná půda, o výměře 2537 m2, p.č. 808, orná půda, 

o výměře 2118 m2, p.č. 813, orná půda, o výměře 1317 m2, p.č. 818, orná půda, o výměře 885 m2, p.č. 

825, orná půda, o výměře 327 m2, p.č. 826, orná půda, o výměře 819 m2, p.č.845, orná půda, o výměře 

1608 m2, p.č. 846, orná půda, o výměře 1568 m2, p.č. 891 orná půda, o výměře  2763 m2, p.č. 899, 

orná půda, o výměře 4041 m2, p.č. 919, orná půda, o výměře 1034 m2, p.č. 920, orná půda, o výměře 

1461 m2, p.č. 932, orná půda, o výměře 2599 m2, p.č. 935, orná půda, o výměře 6351 m2, p.č. 956, 

orná půda, o výměře  1397 m2, p.č. 978 orná půda, o výměře 1186 m2, p.č.1028, orná půda, o výměře 

997 m2, p.č. 1045, orná půda, o výměře 514 m2, p.č. 1062, orná půda, o výměře 1503 m2, p.č.1075, 

orná půda, o výměře 3406 m2, p.č. 1078, orná půda, o výměře 23572 m2, p.č.1107, orná půda,              

o výměře 4253 m2, p.č. 1157, orná půda, o výměře 7045 m2, p.č. 1187, orná půda, o výměře 448 m2, 

p.č. 1188, orná půda, o výměře 1445 m2  vše v  k.ú. Henčlov,  pozemku p.č. 908/2 orná půda,              

o výměře 61431 m2, p.č. 1099, orná půda, o výměře  1659 m2, p.č. 1100, orná půda, o výměře  1841 

m2 vše v k.ú.  Dluhonice,  pozemku p.č. 5103 orná  půda, o výměře 2470 m2, p.č. 5104, orná půda, o 

výměře 6289 m2, p.č. 5106, orná půda, o výměře 5332 m2 vše v k.ú. Troubky nad Bečvou, na dobu 

neurčitou s roční výpovědní lhůtou, za částku 4500,- Kč/ha/rok. + náklady na daň z nemovitosti v k.ú. 

Troubky nad Bečvou. 

 

2. schvaluje úhradu za bezesmluvní užívání  předmětu pachtu uvedeném v bodu 1. návrhu 

usnesení  v k.ú. Dluhonice, Henčlov, Troubky n/ad Bečvou, za období od 1.4.2019                

do 31.5.2019  statutárnímu městu Přerov ve výši 9481,18 Kč 

 

 

512/16/7/2019 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostoru sloužícího k podnikání  v budově bytový dům č.p. 122, 

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

34 v  k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 

31.7.2017 na prostor sloužící podnikání v budově bytový dům č.p. 122, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) o celkové 

výměře 26,19 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem                    

a společností Cestovní agentura KAMZA s.r.o., se sídlem Olomouc, Pekařská 484/23, IČ 

05643899, jako nájemcem, ke dni 31.5.2019. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v budově bytový dům č.p. 

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

(Kratochvílova 20) o celkové výměře 26,19 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 
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pronajímatelem a společností A21 Holidays s.r.o., Praha 1, Staré Město, Rybná 716/24, IČ 

05391075, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 

měsíce, s účinností od 1.6.2019. Výše nájemného bude činit 37.767,-Kč/rok (bez DPH), tj. 

1.500,-Kč/m2/rok u hlavní místnosti a 1.200,-Kč/m2/rok u vedlejší místnosti (dle vnitřního 

předpisu č. 12/2017). Účelem nájmu bude využití prostoru k provozování cestovní agentury. 

Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

 

513/16/7/2019 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova k tíži pozemku p.č. 3280 v k.ú. Přerov   

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího 

právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat  kabelové vedení veřejného osvětlení 

včetně sloupu  veřejného osvětlení a s tím spojené omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět              

a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost,      

za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto  vedení         

a sloupu k  tíži pozemku p.č. 3280  v k.ú. Přerov, ve spoluvlastnictví Ing T.   a  Ing. J.M.. Věcné 

břemeno - služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč. 

 

 

514/16/7/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5383 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. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování             

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 5383 zahrada o výměře 1.736 m2         

v k.ú. Přerov paní J.S., jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

515/16/7/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/26 v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) 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. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování              

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 7164/26 orná půda o výměře 133 m2    

v k.ú. Přerov České republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

516/16/7/2019 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 změnu 

svého usnesení č. 142/5/6/2019 přijatého na 5. zasedání dne 30.4.2019, které nově zní takto: 
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"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. §101 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 

silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 k id 2/3, Ing. V.F.  k id 1/54, 

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

předkupního práva." 

 

 

517/16/7/2019 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

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

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

zákaz stání ve vymezeném rozsahu (která jsou součástí svislého 

dopravního značení č. IZ 8a) a z časů k vjezdu zásobování do pěší zóny 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

města na 5 let ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 

povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele L.P., z důvodu zajištění kulturních akcí 

pořádaných KIS Přerov a zajištění vánočních trhů. 

 

Trasa výjimky: ul. Kratochvílova, nám. T. G. Masaryka, Bratrská, Pod Valy, Na Marku, Spálenec, 

Pivovarská, Horní náměstí a Jateční. 

 

RZ 5M8 7349 MERCEDES - BENZ 8 600 kg 

 

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

souhlas s povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích                    

z dopravního značení B 29 zákaz stání v centru města a z časů k vjezdu do pěší zóny pro 

žadatele GASCONTROL, společnost s r.o., Nový Svět 1407/59a, 73 564 Havířov - Prostřední 

Suchá z důvodu výměny měřidel - plynoměrů na základě smlouvy s plynárnou Innogy           

po dobu dvou měsíců. 

 

Trasa výjimky: ul. Kratochvílova, nám. T. G. Masaryka, Bratrská, Žerotínovo nám., Pod Valy,          

Na Marku, Spálenec, Pivovarská, Horní náměstí a Jateční. 

 

 

RZ 6T1 7911 Fiat Doblo  2 070 kg 

RZ 7T5 5818 Peugeot Bipper  1 680 kg 

 

 

518/16/7/2019 Využití a provozování honitby Svrčov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města  Přerova  – nájem   honebních 

pozemků  podle  rozhodnutí Městského úřadu Lipník nad Bečvou ze dne 25.2.2004 vydané pod č.j. ŽP 

16325/2003/4, kterým byla uznána vlastní honitba Svrčov o celkové výměře 585 ha, jejímž držitelem 

je Město Přerov, na dobu určitou 10 let. 
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519/16/7/2019 Prominutí poplatku z prodlení 

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

4/5 pohledávky na poplatku z prodlení v  částce 699.430,17 Kč, tj. 4/5 z částky 874.287,17 Kč, a to za 

podmínky uhrazení zbývající částky 174.857,00 Kč,  panem A.M., a to za byt č. 8 v objektu k bydlení 

č.p.741, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 915 v k.ú. Přerov. 

 

 

520/16/7/2019 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1315/2018                 

na realizaci stavby „Renovace balkonů bytových domů“ (nám. Fr. 

Rasche 3) 

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

č. SML/1315/2018, ze dne 21.9.2018, na provedení stavby „Renovace balkonů bytových domů“ (nám. 

Fr. Rasche 3) (dále také jen „Smlouva“), se zhotovitelem PROFISTAV PŘEROV a.s., 75002 Přerov - 

Přerov VI-Újezdec, K Moštěnici 265/8a, IČ: 25395653, dle přílohy č. 2.  

 

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

víceprací/méněprací) dle důvodové zprávy.  

 

Hodnota původního závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku „Renovace balkonů bytových domů“ 

(nám. Fr. Rasche 3) 642 912,15 Kč bez DPH se mění na cenu 596 902,28 Kč bez DPH, tj. 686437,62 

Kč včetně DPH. 

 

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

SML/1315/2018 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem primátora Ing. Petra 

Měřínského na základě jeho pověření usnesením Rady města Přerova, č. usn. 3973/96/6/2018, ze dne 

28. června 2018. 

 

 

521/16/7/2019 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1316/2018 na 

realizaci stavby „Renovace balkonů bytových domů“ (gen. Štefánika 4) 

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

SML/1316/2018, ze dne 21.9.2018, na provedení stavby „Renovace balkonů bytových domů“ (gen. 

Štefánika 4) (dále také jen „Smlouva“), se zhotovitelem PROFISTAV PŘEROV a.s., 75002 Přerov - 

Přerov VI-Újezdec, K Moštěnici 265/8a, IČ: 25395653, dle přílohy č. 2.  

 

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

víceprací/méněprací) dle důvodové zprávy.  

 

Hodnota původního závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku „Renovace balkonů bytových domů“ 

(gen. Štefánika 4) 648 875,13 Kč bez DPH se mění na cenu 603 243,87 Kč bez DPH, tj. 693 730,45 

Kč včetně DPH. 

 

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

SML/1316/2018 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem primátora Ing. Petra 

Měřínského na základě jeho pověření usnesením Rady města Přerova, č. usn. 3973/96/6/2018, ze dne 

28. června 2018. 
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522/16/7/2019 Dohoda o splátkách uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dohodu o splátkách mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a paní N.Š., 

jako dlužnicí o splátkách pohledávek statutárního města Přerova, a to na pachtovném za 

užívání pozemku p.č. 455/2 o výměře 636 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova  v částce 272,00 Kč,             

za krátkodobý pronájem v kulturním domě v místní části Přerov III - Lověšice  u Přerova         

v částce   2.000,00 Kč,  na úroku z prodlení v částce 222,00 Kč, na nákladech soudního řízení 

v částce  400,00 Kč,  a to v měsíčních splátkách 400,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 7 

měsíců/400,00 Kč a 1 měsíc/94,00 Kč ode dne uzavření dohody. Celková dlužná částka činí  

2.894,00  Kč. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše 

dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá 

ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši. 

 

2. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1. 

návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

523/16/7/2019 Nákup nové časomíry na plavecký bazén pro Klub vodního póla 

Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nákup nové časomíry na plavecký bazén pro potřeby Klubu vodního póla Přerov dle 

důvodové zprávy za předpokladu schváleného finančního krytí 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov a společností TopSwim, 

s.r.o., se sídlem Svitákova 2775/1, Praha 13 - STODŮLKY, 155 00 Praha, IČ 29354455. 

Předmětem smlouvy o dílo je dodávka zařízení časomíry na plavecký bazén Přerov. Celková 

cena díla je 263 500 Kč vč. DPH 

 

3. pověřuje vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb Ing. Dohnala k podpisu 

smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov a společností TopSwim, s.r.o., se sídlem 

Svitákova 2775/1, Praha 13 - STODŮLKY, 155 00 Praha, IČ 29354455 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu 

 

 

PAR ORJ výdaje (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 

 

 

276 351,3 * -263,50 276 087,8 

3412 510 Sportovní zařízení ve vlastnictví 

 obce 

 

1 999,7 + 263,5 2 263,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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524/16/8/2019 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – přípravná třída   

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení přípravné třídy Základní školy Přerov, Boženy 

Němcové 16, pro školní rok 2019/2020, a to v souladu s § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), za předpokladu splnění 

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

přímých nákladů na vzdělávání této třídy státními finančními prostředky přidělovanými Krajským 

úřadem Olomouckého kraje. 

 

 

525/16/8/2019 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví Mateřské školy 

Přerov, Optiky 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. 

 

 

526/16/8/2019 Základní škola Přerov, U tenisu 4    

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí příkaz č. j. 11657/10.30/19-3 Oblastního inspektorátu práce pro 

Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě jako správního orgánu věcně       

a místně příslušného k právnické osobě Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358 se 

sídlem Přerov, Přerov I – Město, U tenisu 4, 

 

2. schvaluje použití provozního příspěvku zřizovatele na pokrytí pokuty ve výši 16.000,- Kč 

uložené příkazem č. j. 11657/10.30/19-3 ze dne 3. 5. 2019 právnické osobě Základní škola 

Přerov, U tenisu 4. 

 

 

527/16/8/2019 Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci elektroinstalace 

a osvětlení ZŠ Trávník 

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru řízení projektů a investic zajistit v roce 2019 

zpracování projektové dokumentace k realizaci akce s názvem “Rekonstrukce elektroinstalace              

a osvětlení Základní školy Přerov, Trávník 27“, a to za podmínky finančního krytí. 

Odpovídá: Ing. I. Pinkasová 

Termín: 31.12.2019 

 

528/16/8/2019 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: 
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1. bere na vědomí usnesení konkursní komise ve věci konkursního řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele 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 Mgr. Petra 

Zbořila, na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Za mlýnem 

1 a stanoví mu/jí plat v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

 

 

529/16/8/2019 Vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předfinancování realizace výstavby 

projektu „Hospodaření se srážkovými vodami ZŠ Želatovská“ ve výši 2 453 935 Kč v rámci 

113. výzvy Ministerstva životního prostředí „Operačního programu Životní prostředí 2014 - 

2020“ z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit spolufinancování realizace výstavby 

projektu „Hospodaření se srážkovými vodami ZŠ Želatovská“ v maximální výši 379 097,25 

Kč a uhrazení nezpůsobilých výdajů ve výši 26 620 Kč v rámci 113. výzvy Ministerstva 

životního prostředí „Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“ z rozpočtu 

statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

3. ukládá Základní škole Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, bezodkladně po obdržení 

finančních prostředků na projekt „Hospodaření se srážkovými vodami ZŠ Želatovská“           

od Ministerstva životního prostředí České republiky jako řídícího orgánu Operačního 

programu Životní prostředí 2014 – 2020, vrátit finanční prostředky ve výši poskytnuté dotace 

na základní účet statutárního města Přerova, 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                 

a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (v tis. Kč) 282 139,3* - 2 454,0 279 685,3 

3113 610 Základní školy 28 567,0 + 2 454,0 31 021,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 48 837,4 + 2 454,0 51 291,4 

 

 

530/16/8/2019 Darovací smlouva – Sportoviště Přerov s.r.o.  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí nepeněžitého daru – 24 ks průkazek k bezplatnému plavání a bruslení            

v zařízeních provozovaných společností Sportoviště Přerov s.r.o. pro období od 01. 07. 2019 
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do 30. 06. 2020 a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 

obdarovaným a společností Sportoviště Přerov s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 

2885/5, Přerov I – Město, Přerov, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro 

účely ocenění žáků základních škol v rámci akce Scholar 2019, 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem darovací smlouvy dle bodu 1 

návrhu na usnesení. 

 

 

531/16/8/2019 Poskytnutí individuální dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 

3 260 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a  subjektem 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. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2019, s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace 

bude vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, 

 

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 úpravy rozpočtu                

a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 286 845,3 * - 3 260,0 283 585,3 

3419 610  Ostatní sportovní činnost 

 (individuální dotace) 

138,0 + 3 260,0 3 398,0 

* 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 34 123,8 + 3 260,0 37 383,8 
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532/16/8/2019 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 

1 245 926 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 rekonstrukci povrchu stávajícího 

atletického oválu  a sektorů technických disciplín - Reko povrchů SA na pozemcích p.č. 

6724/1 (ostatní plocha), p.č. 4306/10 (ostatní plocha), p.č. 4306/11 (ostatní plocha), p.č. 

4306/12 (ostatní plocha), vše v k. ú. Přerov v letech 2019 – 2020, pod podmínkou,                 

že jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na projekt 

Reko povrchů SA 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. Předpokládané celkové náklady projektu činí 12 167 385 Kč. Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2019, s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace bude 

vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, 

 

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 úpravy rozpočtu                 

a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 283 585,3 * - 1 246,0 282 339,3 

3419 610  Ostatní sportovní činnost 

 (individuální dotace) 

3 398,0 * + 1 246,0 4 644,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 37 383,8 * + 1 246,0 38 629,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

533/16/8/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 

Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 

200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem 

Brabansko 2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na rekonstrukci objektové předávací stanice        
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v budově sokolovny s č. p. 566 stojící na pozemku p. č. 4338/1 (zastavěná plocha  a nádvoří)  

v k.ú. Přerov v roce 2019. Předpokládané celkové náklady projektu činí 726 000 Kč. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

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 úpravy rozpočtu                

a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 282 339,3 * - 200,0 282 139,3 

3419 610  Ostatní sportovní činnost 

 (individuální dotace) 

4 644,0 * + 200,0 4 844,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 38 629,8 * + 200,0 38 829,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

534/16/8/2019 Obědy do škol – souhlas zřizovatele  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí se zapojením níže uvedených základních a mateřských škol zřizovaných statutárním 

městem Přerovem do projektu Olomouckého kraje s názvem „Obědy do škol“, který je 

financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí. Do projektu se zapojí: 

• Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, 

• Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, 

• Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2,  

• Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23, 

• Mateřská škola Přerov, Máchova 14, 

• Mateřská škola Přerov, Komenského 25, 

• Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, 

• Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44,  

• Mateřská škola Přerov, Optiky 14, 

• Mateřská škola Přerov, Máchova 8, 

• Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19, 

• Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace, 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem souhlasu zřizovatele školy             

se zapojením do projektu dle bodu 1 tohoto usnesení. 
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535/16/9/2019 Poskytnutí peněžitého daru – Dům sociálních služeb Návojná, 

příspěvková organizace 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 4 000 Kč a uzavření Darovací smlouvy              

o poskytnutí peněžitého daru mezi statutárním městem Přerovem, jako dárcem, a organizací 

Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, se sídlem č.p. 100, 763 32 Návojná, 

IČ 70850852,jako obdarovaným, na poskytování pobytové sociální služby – domov se 

zvláštním režimem uživatelům s trvalým pobytem v Přerově, dle důvodové zprávy. 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočtové 

opatření 

Rozpočet po 

úpravě 

4349 620 Sociální věci a zdravotnictví  

(dotační program) 

3 857,6 - 4,0 3 853,6 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

17,0* + 4,0 21,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu Darovací smlouvy o poskytnutí 

peněžitého daru dle bodu 1. tohoto usnesení. 

 

 

536/16/9/2019 Poskytnutí peněžitého daru – Domov Alzheimer Darkov z. ú. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 2 000 Kč a uzavření Darovací smlouvy              

o poskytnutí peněžitého daru mezi statutárním městem Přerovem, jako dárcem, a organizací 

Domov Alzheimer Darkov z.ú., se sídlem Lázeňská 48/41, Lázně Darkov, 735 03 Karviná, IČ 

02496470, jako obdarovaným, na poskytování pobytové sociální služby – domov se zvláštním 

režimem uživatelce s trvalým pobytem v Přerově, dle důvodové zprávy. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočtové 

opatření 

Rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n. 

(individuální dotace) 

144,8 - 2,0 142,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 

skupinám obyvatelstva 

15,0 + 2,0 17,0 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu Darovací smlouvy o poskytnutí 

peněžitého daru dle bodu 1. tohoto usnesení. 
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537/16/9/2019 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu střediskem Sociálních 

služeb města Přerova, p. o. – Pečovatelská služba 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Úhrady služeb pečovatelské služby poskytované 

střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Pečovatelská služba dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy, a to s účinností od 1. 7. 2019. 

Odpovídá: Mgr. Jana Žouželková 

Termín: 01.07.2019 

 

538/16/9/2019 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu denního stacionáře a 

osobní asistence střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – 

Denní pobyt 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Úhrady služeb denního stacionáře a osobní asistence 

poskytovaných střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. - Denní pobyt dle přílohy č. 1 a č. 2 

důvodové zprávy, a to s účinností od 01.07.2019. 

Odpovídá: Mgr. Jana Žouželková 

Termín: 01.07.2019 

 

539/16/9/2019 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu střediskem Sociálních 

služeb města Přerova, p. o. - Domov pro seniory 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Úhrady služeb domova pro seniory poskytované 

střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Domov pro seniory dle přílohy důvodové zprávy, 

a to s účinností od 1.7.2019. 

Odpovídá: Mgr. Jana Žouželková 

Termín: 01.07.2019 

 

540/16/10/2019 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního města 

Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 17.500 Kč, s účelem použití na částečnou 

úhradu výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Přerov VI-Újezdec. 

 

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

hejtmanem Ladislavem Oklešťkem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460            

a Statutárním městem Přerov, zastoupeným primátorem Ing. Petrem Měřínským, Bratrská 

709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825 v předloženém znění. 

 

 

541/16/10/2019 Poskytnutí účelové investiční dotace pro JSDH statutárního města 

Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje přijetí účelové investiční dotace ve výši 23.500 Kč, s účelem použití na částečnou 

úhradu nákladů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Přerov I-Město. 

 

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

hejtmanem Ladislavem Oklešťkem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460             

a Statutárním městem Přerov, zastoupeným primátorem Ing. Petrem Měřínským, Bratrská 

709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825 v předloženém znění. 

 

 

542/16/10/2019 Obecně závazná vyhláška č. _2019, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 

1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, Obecně závazné vyhlášky 

č. 1/2019 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 

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

závaznou vyhlášku č. _2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky       

č. 1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 a Obecně závazné 

vyhlášky č. 3/2019, a to ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

543/16/10/2019 Memorandum o spolupráci při vzniku vyšší odborné školy pro 

vzdělávání zdravotních sester 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci při vzniku vyšší 

odborné školy pro vzdělávání zdravotních sester mezi statutárním městem Přerovem, společností 

AGEL a.s., se sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 00534111, Olomouckým 

krajem a Arcibiskupstvím olomouckým, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, IČ: 00445151,    

a to ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

544/16/10/2019 Zahraniční pracovní cesta Bardejov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 

Přerova ve složení Ing. Petr Měřínský, Ing. Hana Mazochová, Ing. Tomáš Navrátil, s řidičem, která     

se uskuteční ve dnech 22. - 25. 8. 2019 při příležitosti konání tradičního Bardejovského jarmoku          

v partnerském městě Bardejov (Slovensko). 

 

 

545/16/10/2019 Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku  

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku, 

konkrétně dokumentu "Strategie rozvoje cestovního ruchu Přerovska 2007-2013“, z majetku města. 

 

 

546/16/10/2019 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Jednací řád 

výborů Zastupitelstva města Přerova ve znění dle přílohy 1 důvodové zprávy. 
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547/16/10/2019 Stížnost na provoz školního hřiště při ZŠ Velká Dlážka 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí doručenou stížnost na provoz školního hřiště při ZŠ Velká Dlážka, 

 

2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi stěžovatelce. 

 

 

V Přerově dne 23. května 2019 

 

 

 

 

 

             Ing. Petr Měřínský                                                                                    Ing. Tomáš Dostal 

primátor statutárního města Přerova                                                                 člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 


