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 USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Přerova konané dne 13. června 2019 

 

548/17/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 17. schůze Rady města 

Přerova konané dne 13. června 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 17. schůze Rady města Přerova konané dne 13. června 2019, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Michala Záchu ověřovatelem usnesení a zápisu 17. schůze 

Rady města Přerova. 

 

 

549/17/3/2019 Návrh na změnu v personálním obsazení komise 

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností od 1. 7. 2019 do funkce členky Komise pro 

občanské záležitosti paní Janu Krafkovou a paní Drahoslavu Pumprlovou. 

 

 

550/17/3/2019 Leták pro cyklisty  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o připravovaném letáku pro cyklisty. 

 

2. pověřuje Kancelář primátora ve spolupráci s Komisí pro rozvoj, investice, dopravu                  

a bezpečnost, Odborem koncepce a strategického rozvoje a Městskou policií zajištěním vydání 

informačního letáku na téma bezpečnost cyklistů. 

 

 

551/17/4/2019 Rozpočtové opatření č. 9 

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). 

 

 

552/17/4/2019 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 

informaci o hospodaření společností Teplo Přerov a. s., Technické služby města Přerova, s. r. o., 

Přerovská rozvojová, s. r. o. a Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., za rok 2018. 
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553/17/4/2019 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Kulturními                          

a informačními službami města Přerova a Olomouckým krajem na 

"Marketingové aktivity MIC Přerov" 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, se sídlem 

Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ:60609460 jako poskytovatelem a Kulturními informačními 

službami města Přerova, se sídlem Přerov, nám. T. G. Masaryka 150/8, IČ:45180512 jako 

příjemcem ve výši 32.000,- Kč na "Marketingové aktivity MIC Přerov v roce 2019". 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet        

po úpravě 

  4122 210  Neinvestiční přijaté transfery  

 od krajů 

40 620,1 * + 32,0 40 652,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet              

po úpravě 

  141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

17 438,2 + 32,0 17 470,2 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet                    

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby 

města Přerova 

17 438,2 + 32,0 17 470,2 

 

 

554/17/5/2019 Opatření obecné povahy – změna územního opatření o stavební 

uzávěře. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vydává v souladu s ustanovením § 97 odst. 1, § 98 odst. 1 a § 99 zákona č. 183/2006 Sb.,        

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, přiměřeně                

s ustanovením § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, a § 171 a následujících zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, změnu územního opatření o stavební uzávěře, 

spočívající v úpravě bodu V. územního opatření o stavební uzávěře, které bylo vydáno formou 

opatření obecné povahy, dne 19.01.2015, pod č.j. MMPr/006721/2015, a které nabylo 

účinnosti 06.02.2015, ve znění změny územního opatření o stavební uzávěře, které bylo 

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

nabylo účinnosti 14.12.2017 (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení), 

 

2. pověřuje primátora města Ing. Petra Měřínského k podpisu opatření obecné povahy. 
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3. bere na vědomí zahájení řízení o výjimce z územního opatření o stavební uzávěře, které bylo 

vydáno formou opatření obecné povahy, dne 19.01.2015, pod č.j. které bylo vydáno formou 

opatření obecné povahy, dne 19.01.2015, pod č.j. MMPr/006721/2015, a které nabylo 

účinnosti 06.02.2015, ve znění změny územního opatření o stavební uzávěře, které bylo 

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

změny uvedené v bodě 1., pro stavbu “Ubytovací objekt na dětském táboře Přerov VII - 

Čekyně“, situovanou na pozemku parc.č. 1201/3 v katastrálním území Čekyně, za předpokladu 

nabytí účinnosti opatření obecné povahy o změně územního opatření o stavební uzávěře, dle 

bodu 1. tohoto návrhu na usnesení (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

4. pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, primátora města Ing. Petra Měřínského k podpisu a provedení všech 

úkonů v řízeních ve věci výjimky z územního opatření o stavební uzávěře. 

 

 

555/17/6/2019 „Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářské potřeby 

statutárního města Přerov (2019-2022)“ - schválení zadávacích 

podmínek a zavedení dynamického nákupního systému, jmenování 

členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

podaných v DNS atd. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky pro zavedení dynamického nákupního systému s názvem 

„Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářské potřeby statutárního města Přerov 

(2019-2022)“ (dále též jako „DNS“) jako podlimitní veřejnou zakázku zadávanou v užším 

řízení podle § 58 a § 139 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jako „zákon“), 

 

2. schvaluje zavedení dynamického nákupního systému „Dynamický nákupní systém pro 

standardní kancelářské potřeby statutárního města Přerov (2019-2022)“ dle § 139 a postupem 

pro užší řízení dle ustanovení § 58 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení 

zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým vyzývá neomezený počet 

dodavatelů k podání žádosti o účast, 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisům dokumentace pro 

zahájení dynamického nákupního systému „Dynamický nákupní systém pro standardní 

kancelářské potřeby statutárního města Přerov (2019-2022)“ podle bodu 1 tohoto usnesení, 

zejména Zadávací dokumentace, Vysvětlení zadávací dokumentace, Oznámení                        

o zařazení/odmítnutí dodavatele do DNS, Oznámení o ukončení DNS, a dalších souvisejících 

dokumentů, 

 

4. pověřuje vedoucího odboru vnitřní správy k dalším úkonům souvisejícím se 

zařazením/odmítnutím dodavatelů do zavedeného DNS a k podpisu všech souvisejících 

dokumentů, dále k úkonům souvisejícím se zadáváním veřejných zakázek v DNS a k podpisu 

zejména Výzev k podání nabídky v DNS, Vyloučení dodavatele, Oznámení o výběru 

dodavatele, a dalších souvisejících dokumentů, 

 

5. ustanovuje komisi pro posouzení žádostí o účast v DNS ve složení: 

 

Pořadové číslo Člen komise Náhradník  

1. Vedoucí odboru vnitřní správy Vedoucí oddělení vnitřních služeb 

2.  Vedoucí oddělení řízení projektů, veřejných zakázek Referent oddělení řízení projektů, 
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a dotací veřejných zakázek a dotací 

 

 

6. ustanovuje komisi pro otevírání posouzení a hodnocení nabídek podaných v DNS dle § 141 

zákona ve složení: 

 

Pořadové číslo Člen komise Náhradník  

1. Vedoucí odboru vnitřní správy Vedoucí oddělení vnitřních služeb 

2.  Vedoucí oddělení řízení projektů, veřejných zakázek 

a dotací 

Referent oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací 

3. Referent oddělení vnitřních služeb Referent oddělení vnitřních služeb 

 

 

7. pověřuje vedoucího odboru vnitřní správy k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smluv v DNS mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem dle  

§ 142 zákona, k jejich uzavření a jejich podpisu. 

 

 

556/17/6/2019 Projekt "Strategické řízení a pasportizace města Přerova" 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o projektu "Strategické řízení a pasportizace města Přerova", dle 

důvodové zprávy, 

 

2. ukládá Odboru řízení projektů, veřejných zakázek a investic ve spolupráci s Odborem 

komunálních služeb a majetku a Odborem koncepce a strategického rozvoje připravit projekt    

a podat žádost o dotaci v rámci vyhlášené 92. výzvy Operačního programu zaměstnanost, dle 

důvodové zprávy. 

 

 

557/17/6/2019 Veřejná zakázka „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva města 

Přerova“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/19/V00009951 na služby práce s názvem „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva 

města Přerova“, 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 o uzavření smlouvy s jediným účastníkem výběrového řízení, tj. rozhodla o výběru 

dodavatele MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Spojil, IČ: 01863045, 

 

3. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o poskytnutí technického zabezpečení jednání 

Zastupitelstva města Přerova“ mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,                  

a vybraným dodavatelem MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Spojil, IČ: 
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01863045, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací dokumentace veřejné 

zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

Cena za plnění bude činit 1 512 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 829 520,00 Kč s DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem, jeho uzavření a jeho podpis, na základě usnesení 15. Rady města Přerova konané dne     

2. května 2019 (č. usn. 464/15/6/2019), provede primátor statutárního města Přerova Ing. Petr 

Měřínský. 

 

 

558/17/6/2019 Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2020 

a 2021“ - schválení záměru zadat veřejnou zakázku, schválení 

uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání a schválení smlouvy          

o zprostředkování a zajištění dalších činností 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku            

na dodávky s názvem „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2020 a 2021“, a to 

formou centralizovaného zadání ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dle důvodové zprávy, 

 

2. ukládá ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Přerov                    

a společností s majetkovou účastí statutárního města Přerova uvedených v příloze č. 1, využít 

institutu centrálního zadání z důvodu vytvoření předpokladů pro dosažení úspor při nákupu 

běžných komodit, a to formou smluvního zapojení příspěvkové organizace a společnosti jako 

zadavatele pověřujícího centrálního zadavatele - statutární město Přerov - k provedení 

centrálního zadání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie podle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

 

3. ukládá ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Přerov                    

a společností s majetkovou účastí statutárního města Přerova uvedených v příloze č. 1, za výše 

uvedeným účelem centrálního zajištění dodávek elektrické energie na období roku 2020           

a 2021, za předpokladu schválení záměru dle bodu 1 usnesení Zastupitelstvem města Přerova, 

uzavřít „Smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky“. 

 

4. schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování a zajištění dalších činností mezi statutárním 

městem Přerov, jako zájemcem a společností eCENTRE, a.s., se sídlem Argentinská 286/38, 

170 00 Praha 7, IČ 27149862, jako dohodcem a zprostředkovatelem při výkonu burzovního 

obchodu na koupi, resp. dodávku komodity. Cena za plnění smlouvy činí částku ve výši 155 

000,- Kč bez DPH. 

 

5. zmocňuje společnost eCENTRE, a.s., se sídlem Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7,  IČ 

27149862 k zastupování statutárního města Přerova jako zmocněnce pro úkony spojené            

s uzavřením burzovního obchodu na dodavatele elektrické energie. 

 

6. pověřuje Ing. Hanu Mazochovou, náměstkyni primátora k podpisu právního jednání dle bodu 

5 návrhu usnesení. 
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559/17/6/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově 

v Přerově (1. a 3. etapa)“ - schválení smluvního zastoupení zadavatele 

jinou osobou při provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb.,                

o zadávání veřejných zakázek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje smluvní zastoupení zadavatele jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle § 43 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, pro 

zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce smuteční síně      

na Městském hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“ dle důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na základě 

vnitřního předpisu č. 4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu 

města Přerova, v platném znění, k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího                 

s uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím administrátorem ARL 

INNOVATION s.r.o., 779 00 Olomouc, Litovelská 1340/2c, IČ 017 44 828. 

 

 

560/17/6/2019 Veřejná zakázka „Protipožární zabezpečení Městského domu v 

Přerově“ - rozhodnutí o zrušení výběrového řízení; schválení 

zadávacích podmínek a zahájení opakovaného výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

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/V00003154 na stavební práce 

s názvem „Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově“, které vyplývají z provedení 

úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem podle Vnitřního předpisu č. 16/2016           

ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 „Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu statutárním městem Přerov“, a z doporučení a závěrů komise pověřené            

k provádění těchto úkonů, 

 

2. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu N006/19/V00003154 na stavební 

práce s názvem „Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově“ z důvodu obdržení 

jediné nabídky s nabídkovou cenou přesahující předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, 

 

3. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově“, dle příloh č. 2 a 3, 

 

4. schvaluje zahájení opakovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu       

na stavební práce „Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově“, 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, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. Dušan Vilímec, bratří Čapků 92/5, 779 00, Olomouc - Topolany 68179383 

2. SAFFRON-MORAVA, spol. s r.o., Čapky-Drahlovského 264/4, 47668083 
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Chomoutov, 783 35 Olomouc 

3. MERIT GROUP a.s., Březinova 136/7, Hodolany, 779 00 Olomouc 64609995 

4. EMOS spol. s r.o., Přerov, Přerov I - Město, Šířava 295/17, PSČ 75002 19014104 

5. ELEKTRA Zlín s.r.o., Hlavničkovo nábřeží 650, 760 01 Zlín 42340403 

 

6. 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. Hana Mazochová zástupce zadavatele Michal Zácha, DiS. zástupce zadavatele 

Ing. Miroslav Karel odborník Ing. Aleš Jurečka odborník 

Miroslav Piekutowski odborník/věcný gestor Ing. Zdeněk Dostál odborník/věcný gestor 

 

 

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  

 

7. 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, 

 

8. 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. 

 

 

561/17/6/2019 Veřejná zakázka „Modernizace scénického osvětlení v Městském 

domě“ – 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 „Modernizace scénického osvětlení v Městském 

domě“, 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 „Modernizace 

scénického osvětlení v Městském domě“, je účastník výběrového řízení společnost Art 

Lighting Production, s.r.o., se sídlem Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 25569627, 

jehož nabídka respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

Lighting Production, s.r.o., se sídlem Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 25569627, 

jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace scénického osvětlení            

v Městském domě“. 

 

Cena za plnění bude činit: 1 482 525,00 Kč bez DPH, tj. 1 793 855,- Kč včetně 21% DPH. 
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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 430/14/6/2019 ze dne 18.4.2019. 

 

 

562/17/6/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“ - 

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 „Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“, 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 

„Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“, je účastník výběrového řízení společnost EDMA 

s.r.o., se sídlem č.p. 708, 683 04 Drnovice, IČ: 25558391, jehož nabídka respektuje stanovené 

zadávací podmínky, 

 

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

a společností EDMA s.r.o., se sídlem č.p. 708, 683 04 Drnovice, IČ: 25558391, jako 

dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“. 

 

Cena za plnění bude činit: 2 348 387,00 Kč bez DPH, tj. 2 841 548,- 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 431/14/6/2019 ze dne 18.4.2019. 

 

 

563/17/6/2019 Veřejná zakázka „Revitalizace území v ulici Škodova v Přerově“ - 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/19/V00005379 na stavební práce s názvem „Revitalizace území v ulici Škodova             

v Přerově“, které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem 

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

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

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

 

2. rozhodla o výběru dodavatele DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. máje 243, Hranice I-Město,   

753 01 Hranice, IČ: 27844935, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka 

výběrového 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 DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. máje 243, Hranice     
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I-Město, 753 01 Hranice, IČ: 27844935, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené 

zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

Cena za plnění bude činit 2 196 681,89 Kč bez DPH, tj. 2 657 985,09 Kč s DPH. 

 

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

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

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

 

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

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

dne 21. března 2019 (č. usn. 317/12/6/2019), pověřena náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 

 

 

564/17/6/2019 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa 

(ul. Teličkova 1 – 6)“ - schválení smluvního zastoupení zadavatele 

jinou osobou při provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb.,                 

o zadávání veřejných zakázek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje smluvní zastoupení zadavatele jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle § 43 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, pro 

zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Regenerace panelového sídliště 

Předmostí, 13. etapa (ul. Teličkova 1 – 6)“ dle důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na základě 

vnitřního předpisu č. 4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu 

města Přerova, v platném znění, k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího                 

s uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím administrátorem ZVZ 

Konsult s.r.o., Přerov – Přerov I-Město, Příční 861/4, PSČ 750 02, IČ 29448140. 

 

 

565/17/6/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce mostu ev. č. Př/Že-M01 přes Olešnici 

v obci Žeravice“ - 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 podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce 

mostu ev. č. Př/Že-M01 přes Olešnici v obci Žeravice“ v obsahu dle příloh č. 1 – 2. Veřejná 

zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 26 

zákona, v podlimitním režimu podle části třetí zákona v rámci zjednodušeného podlimitního 

řízení podle § 3 písm. a) a § 52 písm. a), postupem podle § 53  

a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce 

„Rekonstrukce mostu ev. č. Př/Že-M01 přes Olešnici v obci Žeravice“, postupem dle 

ustanovení § 53 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení               

k uveřejnění způsobem podle § 214 zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky 

neomezený počet dodavatelů, 
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3. 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. Pavel Tomášik Zástupce 

zpracovatele PD 

Ing. Jaromír  Rušar Zástupce 

zpracovatele PD 

3. RNDr. Ludmila 

Landsmannová 

Zástupce Výboru 

pro místní části 

Tomáš Zaoral Zástupce Výboru 

pro místní části 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

Bc. Bohdana Kalincová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

 

4. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisům dokumentace k veřejné 

zakázce podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Zadávací dokumentace, Vysvětlení zadávací 

dokumentace, Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, Rozhodnutí o výběru 

dodavatele, Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších 

souvisejících dokumentů, 

 

5. 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. 

 

 

566/17/6/2019 Veřejná zakázka „Dřevěný přístřešek - pergola v Přerově X - 

Popovicích“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení opakovaného 

výběrového 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 s názvem 

„Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X - Popovicích“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

„Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X - Popovicích“, 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. Josef Venský, Hanácká 70/28, 751 24, Přerov - Přerov X-Popovice 48822612 

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

750 02 Přerov 

25395653 

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

4. ZAK PLUS - stavba s.r.o., Polní 85, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 25826069 

5. LIKOSTAV spol. s r.o., Žerotínovo nám. 163/12, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov 

27834280 
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6. Zdeněk Horák, Mervartova 3380/4a, 750 02, Přerov - Přerov I-Město 12687146 

7. František Král, Nová čtvrť 229/17, 750 02, Přerov - Přerov VI-Újezdec 68329024 

8. Karel Hradil, Budovatelů 239/1, 750 02, Přerov - Přerov I-Město 18071945 

9. Václav Rokyta, Na Odpoledni 2178/2, 750 02, Přerov - Přerov I-Město 12102156 

10. Pospíchal s.r.o., Jarní 2624/22, 466 01 Jablonec nad Nisou 25499343 

 

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 

Miroslav Kašpárek odborník Jurečka Stanislav odborník 

Ing. Jiří Mašek zástupce MČ Vladimír Röss zástupce MČ 

 

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, 

 

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. 

 

 

567/17/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - prostoru v budově bydlení č.p. 882, 

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

221 v k.ú. Přerov (Jateční 26 – 1. poschodí)  

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

v budově bydlení č.p. 882, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 221    

v k.ú. Přerov (Jateční 26 – 1. poschodí) o celkové výměře 96,78 m2. 

 

 

568/17/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     

z majetku statutárního města Přerova pozemků  p.č. 80/1,  p.č. 80/2, 

p.č.  80/3 a p.č. 78 vše v k.ú. Svrčov 

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

statutárního města Přerova -úplatný  převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  

pozemku  p.č. 80/1 ovocný sad o výměře  8114 m2, p.č. 80/2 orná půda o výměře 1915 m2, p.č.80/3 

orná půda  o výměře 658 m2 a p.č. 78 ovocný sad o výměře  4405 m2  vše v k.ú. Svrčov. 
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569/17/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     

z majetku statutárního města Přerova   pozemků  p.č. 74, a p.č. 75 oba  

v k.ú. Svrčov 

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

statutárního města Přerova - úplatný  převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  

pozemku  p.č. 74 zahrada  o výměře  2850 m2, p.č. 75 zahrada o výměře 1537 m2 oba  v k.ú. Svrčov. 

 

 

570/17/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  

do majetku statutárního města Přerova, bytových  a nebytových 

jednotek v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého ul.), 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. 

Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, 

pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2 v k.ú. Přerov, včetně objektu 

bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 31 v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), bytových a nebytových 

jednotek v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. 

Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov 

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

statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova 

nebytových jednotek č. 1945/101, č. 1945/102, č. 1945/103, č. 1945/105, č. 1945/106, v objektu 

bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov 

(Palackého ul.), včetně s nimi souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 

1945 příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického 

podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 505 m2 v k.ú. Přerov jehož 

součástí je stavba -  objekt  bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 

31 v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), nebytových jednotek č. 120/101, č. 120/102, č. 120/103, č. 

120/104, v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32, 

v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), včetně s nimi souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. Přerov         

a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov. 

 

 

571/17/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5466/90, p.č. 

5466/132, p.č. 5466/194, p.č. 5466/199 a p.č. 5990/40 vše v k.ú. Přerov – 

využití předkupního práva podle ust. § 101 zák. č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – spoluvlastnického 

podílu id 3/12 pozemků p.č. 5466/90 orná půda o výměře 5163 m2, p.č. 5466/132 orná půda      

o výměře 5394 m2, p.č. 5466/194 orná půda o výměře 5327 m2, p.č. 5466/199 orná půda          
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o výměře 5354 m2 a p.č. 5990/40 orná půda o výměře 4667 m2 vše v k.ú. Přerov do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

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

nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 5466/90 orná půda o výměře 5163 m2, p.č. 

5466/132 orná půda o výměře 5394 m2, p.č. 5466/194 orná půda o výměře 5327 m2, p.č. 

5466/199 orná půda o výměře 5354 m2 a p.č. 5990/40 orná půda o výměře 4667 m2 vše v k.ú. 

Přerov. 

 

 

572/17/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 835 v k.ú. 

Žeravice 

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

statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 835  ovocný sad o výměře 3222 m2 v k.ú. 

Žeravice z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

573/17/7/2019 Směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemků p. č. 1140  a části pozemku p.č. 1138   vše v k.ú. Veselíčko u 

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

nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko 

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

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

6992 m2 a části pozemku  1138 lesní pozemek, dle geometrického plánu č. 532-31/2018 se jedná         

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

o výměře 2047 m2  za pozemek p.č.1355 ostatní plocha, silnice o výměře 16552 m2 v k.ú. Veselíčko     

u Lipníka nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko, bez doplatku rozdílu cen  směňovaných 

nemovitostí. 

 

 

574/17/7/2019 Nájem nemovité  věci v majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 805/6  

ovocný sad v k.ú. Dluhonice o výměře 18 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem     

a P.Š., jako nájemcem. 

Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše úhrady za nájem bude činit 

40,- Kč/m2, tj. 720,- Kč/rok dle Vnitřního předpisu č. 12/17. 

Účelem nájmu bude parkování osobního vozidla. 

 

 

575/17/7/2019 Nájem nemovité věci 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 částí pozemků p.č. 

3347/1, p.č. 3349/1 a p.č. 3161/1 vše v  k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě  nájemní smlouvy ze dne 

12.12.2007, ve znění dodatků č. 1 ze dne 7.7.2008, č. 2 ze dne 20.5.2009, uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností UBB spol. s r.o., se sídlem 

Olomouc, Hodolany, Holická 1173/49a, IČ 27804496, jako nájemcem na prostor 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 na 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), ke dni 

30.6.2019. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor o výměře 30 m2 v budově  bydlení č.p. 904, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348  a na části pozemků 

p.č. 3349/1 ost. pl., zeleň o výměře 340 m2, p.č. 3347/1 ost.pl., zeleň o výměře 310 m2 a p.č. 

3161/1 ost. pl., jiná plocha o výměře 646 m2 vše v k.ú. Přerov (U Bečvy 1 – občerstvení          

U Komára) mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem  a Ondřejem Koblihou, 

místem podnikání Bochoř, Náves 38/2, IČ 71583459, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen    

na dobu určitou, od 1.7.2019 do 30.9.2022, s výpovědní dobou 3 měsíce s tím, že nájemce 

bude oprávněn užívat předmět nájmu v období od 1.5 do 30.9. kalendářního roku. Účelem 

nájmu bude využití nemovitostí pro provozování občerstvení v období od května do září 

kalendářního roku. Výše nájemného bude činit 10.000,-Kč/měsíc (bez DPH). Náklady            

na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. Ujednáním smlouvy bude stanovení výše 

veřejné podpory (de minimis). 

 

 

576/17/7/2019 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostor  v budově bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov           

I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348  a  pozemku p.č. 3348, 

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

věcí (U Bečvy 1) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě  

nájemní smlouvy ze dne 1.6.2001, ve znění dodatků č. 1 ze dne 16.5.2002, č. 2 ze dne 23.8.2004, č. 3 

ze dne 15.9.2004, č. 4 ze dne 21.5.2008, č. 5 ze dne 31.3.2010, uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov, jako pronajímatelem a pobočným spolkem Oblastní spolek Českého červeného kříže Přerov, 

se sídlem Přerov I-Město, U Bečvy 904/1, IČ 49558561, jako nájemcem na prostory v budově  bydlení 

č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348, o celkové 

výměře 597,9 m2,  na části pozemků p.č. 3347/1 ost. pl., zeleň  a p.č. 3349/1 ost.pl., zeleň o celkové 

výměře 1.437 m2 vše v k.ú. Přerov (U Bečvy 1) a na movité věci dle přílohy, ke dni 30.6.2019. 

 

 

577/17/7/2019 Výpůjčka části obvodové stěny budovy - objektu bydlení č.p. 150, 

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

137 v k.ú. Přerov (nám. TGM 8) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část obvodové stěny       

o výměře 4 x 6 m budovy – objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (náměstí TGM 8) mezi statutárním městem Přerov, jako 

půjčitelem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov     

I-Město, náměstí T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na  dobu 

určitou, 29 dnů, s účinností od 15.7. do 12.8.2019. Účelem výpůjčky bude využití části obvodové 

stěny jako reklamního zařízení k propagaci Přerovských Svatovavřineckých hodů. 
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578/17/7/2019 Výpůjčka části obvodové stěny budovy - objektu bydlení č.p. 150, 

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

137 v k.ú. Přerov (nám. TGM 8) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část obvodové stěny      

o výměře 4 x 6 m budovy – objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (náměstí TGM 8) mezi statutárním městem Přerov, jako 

půjčitelem a nadačním fondem "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu", se sídlem Přerov       

I-Město, Kratochvílova 148/1, IČ 49558005, jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na  dobu 

určitou, od 15.9.2019 do 30.10.2019. Účelem výpůjčky bude využití části obvodové stěny jako 

reklamního zařízení k propagaci Československého jazzového festivalu. 

 

 

579/17/7/2019 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 3473/1, p.č. 

4293/1, p.č. 4943/1, p.č. 4943/2,  p.č. 5084/23, p.č. 5087, p.č. 5088/3, p.č. 

5098/1, p.č. 6577/21 a p.č. 6577/22 vše v k.ú. Přerov 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojeného 

omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 

třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, 

včetně případné rekonstrukce a odstranění této kanalizace a zdržet se budování trvalých staveb, 

vysazování trvalých porostů nad uloženým kanalizačním potrubím v rozsahu ochranného pásma k tíži 

pozemků p.č. 3473/1, p.č. 4293/1, p.č. 4943/1, p.č. 4943/2,  p.č. 5084/23, p.č. 5087, p.č. 5088/3, p.č. 

5098/1, p.č. 6577/21 a p.č. 6577/22 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a to ve 

prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov I-Město, Šířava 482/21, IČ 

47674521. 

Věcné břemeno – služebnost bude uzavřena na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 6861-75/2018, za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 132.790,- 

Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

 

580/17/7/2019 Zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži nemovitých věcí v 

majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5290/2, p.č. 

5290/103 a p.č. 5290/213, vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 1927/52/7/2016 ze dne 

8.9.2016 a zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného břemene 

– služebnosti zřídit a provozovat podzemní optické kabelové vedení veřejné komunikační sítě, a s tím 

spojeného omezení povinného, spočívající  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému z věcného 

břemene - služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti,         

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

podzemního optického kabelového vedení veřejné komunikační sítě k tíži pozemků p.č. 5290/2, p.č. 

5290/103 a p.č. 5290/213, všechny v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to ve 

prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, 

Žižkov, 130 00, IČ 04084063 a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem 

Přerov, jako vlastníkem pozemků a povinným ze služebnosti a společností Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, 130 00, IČ 04084063, jako 

oprávněným ze služebnosti. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, v rozsahu geometrického 

plánu č. 6935-237/2017. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti byla stanovena 

na základě znaleckého posudku ve výši 32.674,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
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581/17/7/2019 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

1309 v k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje udělení souhlasu s umístěním stavby „Přerov-Dluhonice, p.č. 3/5, rozšíření kNN, 

číslo stavby IV-12-8016334“ na pozemku p.č. 1309, ostatní plocha v k.ú. Dluhonice,                

v rozsahu dle předložené dokumentace. 

 

2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a s tím spojené omezení 

povinného, spočívajícího v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 

osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitou věc, za účelem zajišťování provozu               

a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku 

p.č. 1309 v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250 a uzavření Smlouvy o právu 

provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem 

Přerov, jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti,         

a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250, jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

582/17/7/2019 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 91 v k.ú. Čekyně 

– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat metalický sdělovací kabel      

a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému        

a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování 

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto kabelu k tíži pozemku p.č. 91       

v k.ú. Čekyně v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 6, IČ: 04084063 a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě     

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako 

budoucím povinným z věcného břemene na straně jedné a společností Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 6, IČ: 04084063, jako budoucím oprávněným             

ze služebnosti, uzavřené dne 10.7.2018. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 

břemene - služebnosti je stanovena ve výši 40,- Kč/bm, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

    

 

583/17/7/2019 Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Vybavení dětského dopravního 

hřiště“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 39 190,00 Kč mezi Olomouckým 

krajem, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 jako poskytovatelem               

a Statutárním městem Přerov jako žadatelem z dotačního programu „Podpora výstavby, 

obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019“, ve znění dle přílohy č. 1. 
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Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 21. 6. 2019 

 

2. pověřuje primátora pana Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

584/17/7/2019 Návrh na opatření k systému sečení a údržby travnatých ploch na 

území města Přerova a místních částí pro rok 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o navrhovaných opatřeních při údržbě travnatých ploch v rámci 

správy zeleně, 

 

2. schvaluje návrhy opatření při údržbě travnatých ploch pro rok 2019 dle důvodové zprávy, 

 

3. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb, aby zajistil dodržování těchto opatření 

společnostmi, který udržují ve městě Přerově veřejnou zeleň. 

 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.06.2019 

 

 

585/17/7/2019 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem 

Přerovem jako věřitelem a V.K., nájemkyní bytové jednotky  v objektu k bydlení č.p. 1948, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1165 v k.ú. Přerov jako dlužníkem 

o splátkách pohledávek statutárního města Přerova, a to na vyúčtování záloh na plnění spojená 

s užíváním bytu v částce 15.024,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 300,00 Kč/měs. se lhůtou 

splatnosti 50 měsíců/300,00 Kč a 1 měsíc/24,00 Kč ode dne uzavření dohody. 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 náměstka primátora Michala Záchu k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1. 

návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

586/17/7/2019 Upuštění od vymáhání pohledávky za panem F.P. z důvodu 

nedobytnosti a její převod na podrozvahu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu 

nedobytnosti za dlužníkem F.P. z titulu neuhrazeného stočného v celkové výši 5.731,00 Kč. 
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587/17/8/2019 Koncepce rozvoje školství statutárního města Přerova na období 2019 

– 2024  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit „Koncepci 

rozvoje školství statutárního města Přerova na období 2019 – 2024.  

Znění upravené koncepce je přílohou důvodové zprávy. 

 

 

588/17/8/2019 Rozšíření hlavního účelu ve zřizovacích listinách základních škol 

zřizovaných statutárním městem Přerovem  

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

dodatků ke zřizovacím listinám základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem, jejichž 

předmětem je rozšíření vymezení hlavního účelu o činnost provozování zájmových útvarů - kroužků. 

Znění vzorového dodatku zřizovací listiny je přílohou důvodové zprávy. 

 

 

589/17/8/2019 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 

speciálního pedagoga Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem 

Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2019 až 12/2024, a to z rozpočtu 

statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města 

pro příslušný kalendářní rok, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 

psychologa Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, 

Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2019 až 12/2024, a to z rozpočtu 

statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města 

pro příslušný kalendářní rok, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 

sociálního pedagoga Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem 

Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2019 až 12/2024, a to z rozpočtu 

statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města 

pro příslušný kalendářní rok. 

 

 

590/17/8/2019 Úprava platu ředitelek mateřských škol     

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 07. 2019 přeřazení ředitelek 

mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerov do vyšší platové třídy v rozsahu dle 

důvodové zprávy. 
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591/17/8/2019 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví Základní školy 

Přerov, Trávník 27 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. 

 

 

592/17/8/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 

Henčlov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

150 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Henčlov, IČ: 71247602, se sídlem 

Sokolů 50/15, Přerov VIII-Henčlov, 750 02 Přerov, na rekonstrukci střech sokolovny               

v Henčlově, tj. v budově s č. p. 50 stojící na p. č. 179 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k. ú. 

Henčlov v roce 2019. Předpokládané celkové náklady projektu činí 1 000 000 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) 267 208,5* - 150,0 267 058,5 

3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 

4 844,0 + 150,0 4 994,0 

* 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 38 829,8 + 150,0 38 979,8 

 

 

593/17/8/2019 Smlouvy o poskytování služeb pověřence GDPR pro mateřské školy 

zřizované statutárním městem Přerovem  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smluv o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů mezi 

statutárním městem Přerov a mateřskými školami zřizovanými statutárním městem Přerov     

na dobu neurčitou. Vzor Smlouvy je přílohou důvodové zprávy, 
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2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem smluv o poskytování služeb 

pověřence pro ochranu osobních údajů s jednotlivými mateřskými školami dle bodu 1 tohoto 

usnesení. 

 

 

594/17/9/2019 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemních smluv k obecním 

bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu  (1+1), o ploše 47,10 m2, v domě č. p. 

1947, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 929, v k. ú. Přerov, 

Kojetínská, č. o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem P.Č., za nájemné ve 

výši 1 892 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 9. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Vzor nájemní smlouvy 

k tréninkovému bytu je přílohou č. 14 důvodové zprávy. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu  (2+1), o ploše 60,48 m2, v domě č. p. 

1829, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 925, v k. ú. Přerov, 

Kojetínská, č. o. 28 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní P.D., za nájemné ve 

výši 2 843 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 9. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Vzor nájemní smlouvy 

k tréninkovému bytu je přílohou č. 14 důvodové zprávy. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k dostupnému bytu  (1+1), o ploše 28,77 m2,                   

v domě č. p. 2491, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/9,         

v  k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní  J.M., 

za nájemné ve výši 1 503 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 30. 9. 2019 s možností 

prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Vzor 

nájemní smlouvy k tréninkovému bytu je přílohou č. 14 důvodové zprávy. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k dostupnému bytu (1+kk), o ploše 33,45 m2, v domě     

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

Gen. Štefánika, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s panem R.O., za nájemné 

ve výši 1 747 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 30. 9. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Vzor nájemní smlouvy 

k tréninkovému bytu je přílohou č. 14 důvodové zprávy. 

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 25,96 m2, v domě 

č. p. 2255, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4037, v k. ú. Přerov, 

Na hrázi, č. o. 32 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 12), s panem L.S., za nájemné ve 

výši 970 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 12, na dobu určitou do 30. 9. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Vzor nájemní smlouvy 

k tréninkovému bytu je přílohou č. 14 důvodové zprávy. 

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k dostupnému bytu (1+0), o ploše 29,25 m2, v domě č. p. 

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

Štefánika, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s panem J.K., za nájemné ve 

výši 1 528 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
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zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 30. 9. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Vzor nájemní smlouvy 

k tréninkovému bytu je přílohou č. 14 důvodové zprávy. 

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu (2+1), o ploše 52,67 m2, v domě č. p. 

1828, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 924, v k. ú. Přerov, 

Kojetínská, č. o. 26 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 11), s panem K.K., za nájemné 

ve výši 2 476 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 11, na dobu určitou do 30. 9. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Vzor nájemní smlouvy 

k tréninkovému bytu je přílohou č. 14 důvodové zprávy. 

 

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu (1+1), o ploše 49,15 m2, v domě č. p. 

1947, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku par. č. 929, v k. ú. Přerov, 

Kojetínská, č. o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9), s panem V.Š., za nájemné ve 

výši 1 975 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou do 30.9.2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Vzor nájemní smlouvy 

k tréninkovému bytu je přílohou č. 14 důvodové zprávy. 

 

9. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočtové 

opatření 

Rozpočet po 

úpravě 

 2222  Ost. příjmy z finančního 

vypořádání předchozích let od 

jiných veř. rozpočtů 

79,0* + 50,0 129,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočtové 

opatření 

Rozpočet po 

úpravě 

4341 636 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a 

občanům sociálně nepřizpůsobivým 

20,0 + 50,0 70,0 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Ing. M. Dohnal 

Termín: 30.06.2019 

 

 

595/17/9/2019 Tréninkové bydlení -  poskytnutí daru osobám v tíživé životní situaci 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 800,- Kč - movitý majetek dle 

bodu 1 důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem 

jako dárcem a panem P.Č., jako obdarovaným, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro 

účely vybavení přiděleného obecního bytu v rámci projektu "Tréninkové bydlení". 

 

2. schvaluje poskytnutí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 750,- Kč - movitý majetek dle 

bodu 2 důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem 

jako dárcem a paní P.D., jako obdarovanou, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro 

účely vybavení přiděleného obecního bytu v rámci projektu "Tréninkové bydlení". 
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3. schvaluje poskytnutí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 850,- Kč - movitý majetek dle 

bodu 3 důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem 

jako dárcem a paní J.M., jako obdarovanou, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro 

účely vybavení přiděleného obecního bytu v rámci projektu "Tréninkové bydlení". 

 

4. schvaluje poskytnutí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 350,- Kč - movitý majetek dle 

bodu 6 důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem 

jako dárcem a panem R.O., jako obdarovaným, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro 

účely vybavení přiděleného obecního bytu v rámci projektu "Tréninkové bydlení". 

 

5. schvaluje poskytnutí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 350,- Kč - movitý majetek dle 

bodu 7 důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem 

jako dárcem a panem L.S., jako obdarovaným, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro 

účely vybavení přiděleného obecního bytu v rámci projektu "Tréninkové bydlení". 

 

6. schvaluje poskytnutí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 600,- Kč - movitý majetek dle 

bodu 10 důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem 

jako dárcem a panem K.K., jako obdarovaným, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro 

účely vybavení přiděleného obecního bytu v rámci projektu "Tréninkové bydlení". 

 

7. schvaluje poskytnutí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 250,- Kč - movitý majetek dle 

bodu 11 důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem 

jako dárcem a panem V.Š., jako obdarovaným, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro 

účely vybavení přiděleného obecního bytu v rámci projektu "Tréninkové bydlení" 

 

8. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodů 1 - 8 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu. 

 

9. pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství a jí pověřené zaměstnance k uzavírání a 

podpisu darovacích smluv mezi statutárním městem Přerovem, jako dárcem a fyzickými 

osobami uvedenými v bodě 1.-8. tohoto usnesení a jejich spolubydlícími v tréninkových 

bytech, jako obdarovanými, jejichž předmětem bude ošacení a obuv v hodnotě do 1 500 Kč/1 

osobu. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Ing. M. Dohnal 

Termín: 30.06.2019 

 

 

596/17/9/2019 Řešení problematiky bezdomovectví 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dokument Řešení problematiky bezdomovectví, který je přílohou tohoto materiálu. 

 

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. (rezerva) 277 782,5* - 80,0 277 702,5 

4341 620 Sociální pomoc osobám v hmotné 

nouzi a občanům sociálně 

nepřizpůsobivým 

0,0 + 80,0 80,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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597/17/9/2019 Poskytnutí mimořádné dotace - Oblastní spolek Českého červeného 

kříže 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč    

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

a subjektem Oblastní spolek Českého červeného kříže, IČ 49558561, se sídlem U Bečvy 

904/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na úhradu nákladů za energie a vodné a stočné, dle 

důvodové zprávy. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

 

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) 

132,8 - 10,0 122,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

(individuální dotace) 

21,0 + 10,0 31,0 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka Mgr. Petra Koubu  podpisem 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

598/17/9/2019 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje zapojení do projektu Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb 

v ORP Přerov, jehož nositelem bude subjekt Centrum pro komunitní práci východní Morava, 

IČ: 70954771, se sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, dle důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje primátora statutárního města Přerova Ing. Petra Měřínského podpisem Prohlášení      

o partnerství, které je přílohou tohoto materiálu. 

 

 

599/17/9/2019 Přijetí nepeněžitého daru pro Sociální služby města Přerova, p. o. 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví Sociálních 

služeb města Přerova, p. o., Kabelíkova 14a, Přerov, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona                 

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

Odpovídá: Mgr. Jana Žouželková 

Termín: 30.07.2019 
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600/17/9/2019 Souhlas s projektem "Vybavení Pečovatelské služby pro obec 

Troubky" a jeho realizací na území obce Troubky 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vyjadřuje souhlas s projektem Pečovatelské služby obce Troubky “Vybavení Pečovatelské 

služby pro obec Troubky " a jeho realizací na území obce Troubky, IČ 00302104, se sídlem 

Dědina 286/29, 751 02 Troubky, předkládaným do 62. Výzvy „Sociální infrastruktura – 

integrované projekty CLLD“ Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1 Zvýšení 

kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Integrovaného regionálního operačního 

programu. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu Souhlasu s projektem Pečovatelské 

služby obce Troubky dle bodu 1. Souhlas je přílohou tohoto materiálu. 

 

 

601/17/9/2019 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1, schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+2), o ploše pro nájem 48,24 m2, v domě č. p. 

2146, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1156, v k. ú. Přerov, 

Denisova, č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní S.S., za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 1, od 01. 05. 2019 na dobu určitou 3 měsíců s možností 

prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše pro nájem 52,17 m2, v domě     č. p. 

2511, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/9, v k. ú. Přerov, 

Jižní čtvrť I, č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní P.M., za nájemné ve 

výši 2.452 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 12. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše pro nájem 61,94 m2,  v domě č. p. 

2514, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/28, v k. ú. Přerov, 

Jižní čtvrť III, č. o. 4 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem P.U., za nájemné 

ve výši 2.911 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 

za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 12. 2019 s možností 

prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše pro nájem 41,71 m2, v domě č. p. 

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

Jižní čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní V.T., za nájemné ve 

výši 2.179 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 12. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (1+1), o ploše pro nájem 49,37 

m2, v domě č. p. 2293, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 3456,        

v k. ú. Přerov, Fügnerova, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní M.U., za 

nájemné ve výši 1.808 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 31. 12. 2019 s možností 

prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 
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6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše pro nájem 44,83 m2, v domě č. p. 

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

Jižní čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní M.J., za nájemné ve 

výši 2.342 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 31. 12. 2019 s možností prodloužení. 

Za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (2+kk), o ploše pro nájem 63,66 

m2, v domě č. p. 2534, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/10, v 

k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní nezl. 

Y.H., zastoupenou babičkou paní Y.M., za nájemné ve výši 2.228 Kč/měsíc  (nájem bez 

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

7, na dobu určitou do 31. 12. 2019 s možností prodloužení, za předpokladu, že v případě 

materiálu Tréninkové bydlení bude schválena varianta II. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

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

s panem M.P. 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení – bezbariérovému 

bytu č. 5 v Přerově, Fügnerova 1, s paní nezl. Y.H. zastoupenou Y.M. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 5 v Přerově, Jižní čtvrť I/22,          

s paní J.P. 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 5 v Přerově, Jižní čtvrť I/22 a č. 1 

v Přerově, Jižní čtvrť III/4, s paní I.G. 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 5 v Přerově, Jižní čtvrť I/22, č. 1 

v Přerově, Jižní čtvrť III/4 a č. 39 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s panem J.H. 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 5 v Přerově, Jižní čtvrť I/22, č. 1 

v Přerově, Jižní čtvrť III/4 a č. 39 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s paní V.H. 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 5 v Přerově, Jižní čtvrť I/22,          

s panem P.U. 

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť III/4,         

s paní P.M. 

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť III/4,         

s panem K.G. 

 

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť III/4,         

s paní M.M.Š. 

 

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť III/4,         

s paní I.G. 

 

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 39 v Přerově, Jižní čtvrť II/13,       

s paní R.B. 
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602/17/10/2019 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 

monočlánků a baterií ve školním roce 2018/2019. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na nákup potřeb pro 

svou činnost dle vlastního výběru jako odměnu za umístění v motivační soutěži v odděleném sběru 

použitých monočlánků a baterií ve školním roce 2018/2019 těmto základním a mateřským školám       

v uvedené výši: 

 

Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358 2 500 Kč 

Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052 2 000 Kč 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, Hranická 14, IČ: 

45180083 

1 500 Kč 

Mateřská škola Přerov, Máchova 14, IČ: 62350161, odloučené pracoviště Přerov, 

Sokolská 26 

5 000 Kč 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, Hranická 14, 

odloučené pracoviště Přerov-Vinary, Za humny 1, IČ: 45180083   

4 500 Kč 

Mateřská škola Přerov-Újezdec, Hlavní 61, IČ: 70887608,  4 000 Kč 

Mateřská škola Přerov-Újezdec, Hlavní 61, odloučené pracoviště Přerov-Lověšice, 

Mírová 19,IČ: 70887608 

3 500 Kč 

Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510 3 000 Kč 

 

 

603/17/10/2019 Vnitřní předpis č…/2019 o používání referentského vozidla  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Vnitřní předpis č…/2019 o používání referentského vozidla s účinností ke dni 

01.07.2019 včetně příloh č. 1, č. 2 a č. 3. 

 

2. ruší Vnitřní předpis č. 1/2012 Směrnice o používání referentského motorového vozidla ke dni 

01.07.2019. 

 

 

604/17/10/2019 Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Přerově č.j. 13 C 

182/2018-54 ve věci regresní úhrady ve výši 30 tis. Kč s přísl. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Přerově č.j. 13 C 182/2018-54 

ze dne 3.4.2019, kterým bylo uloženo statutárnímu městu Přerov zaplatit žalobci České 

republice - Ministerstvu dopravy částku 30.000 Kč s příslušenstvím, náklady řízení ve výši 

2.326 Kč a soudní poplatek ve výši 1.500 Kč. 

 

2 ukládá Kanceláři primátora podat odvolání dle bodu 1 návrhu na usnesení. 

 

 

 

 



27 

 

605/17/10/2019 Nominace na jednání a zasedání orgánů spolku - Partnerství pro 

městskou mobilitu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  bere na vědomí změnu názvu, právní formy a stanov Asociace měst pro cyklisty, která nese 

nový název Partnerství pro městskou mobilitu, 

 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat koordinátora mobility a Smart City 

Ing. Davida Crháka, Ph.D jako zástupce Statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních 

orgánů Partnerství pro městskou mobilitu v době nepřítomnosti uvolněného radního pro 

dopravu Ing. Tomáše Navrátila, a ukončit zastupování dosavadnímu cyklokoordinátorovi Mgr. 

Jiřímu Janalíkovi. 

 

 

606/17/10/2019 Žádost o vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2019 při příležitosti 

státního svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila           

a Metoděje na Velkou Moravu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2019 při 

příležitosti státního svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou 

Moravu. 

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 05.07.2019 

 

 

607/17/10/2019 Zahraniční pracovní cesta – Ozimek, změna ve složení delegace 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující změnu ve složení delegace statutárního města 

Přerova, která bude město reprezentovat ve dnech 15. - 16. 6. 2019 na "Dnech Ozimku 2019" 

(Polsko):  

a. Ing. Petr Měřínský a Ing. Bohumír Střelec se zahraniční pracovní cesty z pracovních důvodů 

nezúčastní 

b. členkou delegace bude náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová, členka zastupitelstva 

Mgr. Lada Galová 

 

 

V Přerově dne 13. června 2019 

 

 

 

 

             Ing. Petr Měřínský                                                                       Michal Zácha 

primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova 


