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USNESENÍ z 18. schůze Rady města Přerova konané dne 26. června 2019 

 

608/18/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 18. schůze Rady města 

Přerova konané dne 26. června 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 18. schůze Rady města Přerova konané dne 26. června 2019, 

 

2. schvaluje uvolněného člena Rady města Přerova Ing. Tomáše Navrátila ověřovatelem 

usnesení a zápisu 18. schůze Rady města Přerova. 

 

 

609/18/4/2019 Rozpočtové opatření č. 10 

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). 

 

 

610/18/4/2019 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Přerovem a Olomouckým krajem na Přerovské svatovavřinecké hody 

2019. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a statutárním městem 

Přerovem jako příjemcem, ve výši 80 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na Přerovské 

svatovavřinecké hody 2019, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 4122 210  Neinvestiční přijaté 

 transfery od krajů 

40 707,6 * + 80,0 40 787,6 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 2 238,7 + 80,0 2 318,7 

 

 

a to za podmínky uzavření smlouvy dle bodu 1. návrhu na usnesení. 
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611/18/6/2019 Veřejná zakázka „Oprava propustku Př/Pop-P2 na ul. Kovářská          

(k zahrádkářské kolonii) v Přerově X - Popovicích“ - 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 

propustku Př/Pop-P2 na ul. Kovářská (k zahrádkářské kolonii) v Přerově X - Popovicích“ dle 

příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Oprava propustku Př/Pop-P2 na ul. Kovářská (k zahrádkářské kolonii) v Přerově X - 

Popovicích“, 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, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou  26863057 

2. PONVIA CONSTRUCT s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc 04381823 

3. PODOSTAV s.r.o., Husova 888/9, 741 01 Nový Jičín 26789795 

4. Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o., Velké Albrechtice č.p. 256, 742 91 Velké 

Albrechtice 

64619036 

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 

Bc. Andrea 

Študentová 

Odbor správy 

majetku a 

komunálních služeb 

– Oddělení dopravy 

3. Jan Štajnar Odbor správy majetku 

a komunálních služeb 

- Oddělení dopravy 

Alexandr Salaba 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, 
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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. 

 

 

612/18/6/2019 Veřejná zakázka „Autobusové zastávky na ul. Kopaniny, Přerov“ – 

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 „Autobusové zastávky na ul. Kopaniny, Přerov“, 

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

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

 

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

zastávky na ul. Kopaniny, Přerov“, je účastník výběrového řízení společnost SISKO spol.         

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

jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Autobusové zastávky na ul. Kopaniny, 

Přerov.“  

 

Cena za plnění bude činit: 1 294 501,96 Kč bez DPH, tj. 1 566 347,37 Kč včetně 21% DPH. 

 

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

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

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

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem                       

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

jeho pověření usnesením 16. Rady města Přerova č. usnesení 487/16/6/2019 ze dne 23. 5. 2019. 

 

 

613/18/6/2019 Veřejná zakázka „Kompletní oprava elektroinstalace, MŠ Přerov, 

Kratochvílova 19“ – 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 „Kompletní oprava elektroinstalace, MŠ Přerov, 

Kratochvílova 19“, 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 „Kompletní 

oprava elektroinstalace, MŠ Přerov, Kratochvílova 19“, je účastník výběrového řízení 

společnost Navláčil stavební firma, s.r.o., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 

25301144, jehož nabídka respektuje stanovené zadávací podmínky, 
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3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,          

a společností Navláčil stavební firma, s.r.o., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 

25301144, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Kompletní oprava 

elektroinstalace, MŠ Přerov, Kratochvílova 19.“  

 

Cena za plnění bude činit: 1 564 328,10 bez DPH, tj. 1 892 837,- Kč včetně 21% DPH. 

 

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

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

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

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem                      

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

jejího pověření usnesením 16. Rady města Přerova č. usnesení 485/16/6/2019 ze dne 23. 5. 2019. 

 

 

614/18/6/2019 Veřejná zakázka „Oprava podlah - 4 poschodí, ZŠ Přerov, Svisle“ - 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy                

s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava podlah - 4 poschodí, ZŠ Přerov, Svisle“, 

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

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

 

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

podlah - 4 poschodí, ZŠ Přerov, Svisle“, je účastník výběrového řízení společnost PSS 

Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ: 27769585, jehož 

nabídka respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

a společností PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ: 

27769585, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava podlah - 4 poschodí, 

ZŠ Přerov, Svisle.“  

 

Cena za plnění bude činit: 2 587 705,48 bez DPH, tj. 3 131 123,- Kč včetně 21% DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem                       

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

jejího pověření usnesením 16. Rady města Přerova č. usnesení 485/16/6/2019 ze dne 23. 5. 2019. 

 

 

615/18/6/2019 Veřejná zakázka „Oprava podlah - 2. poschodí, ZŠ Přerov, Velká 

Dlážka“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava podlah - 2. poschodí, ZŠ Přerov, Velká 

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

podlah - 2. poschodí, ZŠ Přerov, Velká Dlážka“, je účastník výběrového řízení společnost 

KERAMO D – DOHORÁK s.r.o., se sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasice, IČ: 27716104, 

jehož nabídka respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

a společností KERAMO D – DOHORÁK s.r.o., se sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasice, IČ: 

27716104, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava podlah - 2. poschodí, 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka.“  

 

Cena za plnění bude činit: 1 549 872,52 Kč bez DPH, tj. 1 875 345,75 Kč včetně 21% DPH. 

 

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

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

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

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem                       

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

jejího pověření usnesením 16. Rady města Přerova č. usnesení 483/16/6/2019 ze dne 23. 5. 2019. 

 

 

616/18/6/2019 Stavební úpravy budovy Jasínkova 17, Přerov - žádost o dotaci              

z OPŽP 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit žádost o dotaci na projekt „Stavební úpravy 

budovy Jasínkova 17, Přerov“ z Operačního programu životní prostředí, v rámci 121. výzvy. 

 

2. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednáním a podpisům právních 

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci dotace                   

z Operačního programu životní prostředí na projekt „Stavební úpravy budovy Jasínkova 17, 

Přerov“. 

 

 

617/18/6/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1, 

Přerov – II.“ - schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo                           

č. SML/0189/2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0189/2019 ze dne 17.1.2019,         

na realizaci stavby „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1, Přerov – II.“  mezi 

statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a zhotovitelem PSS Přerovská stavební a.s., 

Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 27769585, dle přílohy č. 1. 

 

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

souvisejícího s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem       

k jeho uzavření a jeho podpisu. 
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3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210506 

 - Rekonstrukce chodníku nám.  

 Svobody) 

4 500,0 - 610,0 3 890,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210354 

 - Rekonstrukce školního hřiště 

ZŠ  

 Přerov, Za mlýnem) 

23 000,0 + 610,0 23 610,0 

 

 

618/18/6/2019 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora“ - schválení zadávacích 

podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky N006/19/V00017555 na služby        

s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora“,      

v obsahu dle příloh č. 1. a 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 § 25 zákona, v nadlimitním režimu podle části čtvrté zákona     

v rámci otevřeného řízení podle § 3 písm. b) a § 55, postupem podle § 56 a souvisejících částí 

zákona. 

 

2. schvaluje zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky N006/19/V00017555 na služby               

s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora“ 

postupem podle § 56 odst. 1 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího 

řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky 

neomezený počet dodavatelů. 

 

3. pověřuje, v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona, k provádění úkonů podle zákona 

komisi, jejímiž členy a náhradníky členů komise ustanovuje: 

 

Členové komise Organizace  Náhradníci komise Organizace 

Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Ing. Hana Mazochová Zástupce zadavatele 

Mgr. Petr Karola Odbor VNITŘ – věcný 

gestor 

Fanka Vrbová Odbor VNITŘ – věcný 

gestor 

Ing. Václav Bláha ba consulting-cz s.r.o. – 

odborný poradce 

Marta Čábelková Odbor VNITŘ – věcný 

gestor 

 

Administrátor zadávacího 

řízení 

Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a 

dotací 

Mgr. Veronika Sovová Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a 

dotací 

 

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

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, a to zejména Zadávací dokumentace, Vysvětlení 
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zadávací dokumentace a případných souvisejících dokumentů, a dále Rozhodnutí o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení, Rozhodnutí o výběru dodavatele, Rozhodnutí o zrušení 

zadávacího řízení, Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné zprávy zadavatele a dalších 

souvisejících dokumentů; jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením 

smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jeho uzavření a jeho podpis pak dále 

provede primátor města. 

 

 

619/18/6/2019 Veřejná zakázka „Přerovské listy“ -  schválení „Výzvy k podání 

nabídek“ a zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího 

řízení, pověření komise 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje „Výzvu k podání nabídek“ a zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky 

N006/19/V00017517 na služby s názvem „Přerovské listy“, v obsahu dle příloh č. 1. – 3. 

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 zákona, 

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky N006/19/V00017517 

na služby s názvem „Přerovské listy“ postupem podle § 53 odst. 1 zákona, tj. schvaluje 

uveřejnění „Výzvy k podání nabídek“ na profilu zadavatele podle § 214 zákona, kterou 

zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů a odeslání „Výzvy k podání 

nabídek“ níže uvedeným dodavatelům, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. FACE UP s.r.o., Pod Kotlářkou 151/3, Košíře, 150 00 Praha 5 01625918 

2. Strategic Consulting s.r.o., Pod Rapidem 2454/10, Vinohrady, 100 00 Praha 10 25792920 

3. AGRIPRINT s.r.o., Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 29308755 

4. Mladá fronta a.s., Praha 4- Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 14300 49240315 

5. VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5 01440578 

6. Miloslav Kyjevský - F.G.P. studio, Olomouc - Bělidla, Táboritů 237/1,           

PSČ 772 00 

12675989 

7. BORGIS a.s., Praha 2, Slezská 2127/13, PSČ 12150 00564893 

8. MAFRA, a.s., Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 15000 45313351 

9. Haná Press, s.r.o., Olomoucká 2616/10, 796 01 Prostějov 26782294 

 

4. pověřuje, v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona, k provádění úkonů podle zákona 

komisi ve složení: 

 

Členové komise Organizace  Náhradníci komise  Organizace 

Ing. Hana Mazochová Zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele 

Bc. Lenka Chalupová Kancelář primátora - 

věcný gestor - odborník 

Edita Hausnerová TV Přerov - odborník 

Mgr. Jakub Navařík, 

Ph.D. 

Předseda Redakční rady 

PL - odborník 

Renata Gájová TV Přerov - odborník 
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Administrátor zadávacího 

řízení 

Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a 

dotací 

Mgr. Veronika Sovová Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a 

dotací 

 

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

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídek, zadávací 

dokumentace, Vysvětlení zadávací dokumentace a případných souvisejících dokumentů, a dále 

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

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné 

zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů; jednání o uzavření právního jednání 

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

a jeho podpis pak dále provede primátor města. 

 

 

620/18/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5896/20, p.č. 

5896/36 a p.č. 5896/44 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního 

práva podle ust. § 101 zákona 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 pozemku p.č. 5896/20, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, pozemku 

p.č. 5896/36, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 a pozemku p.č. 5896/44, zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 16 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 pozemku p.č. 5896/20, zastavěná plocha a nádvoří o výměře       

16 m2, pozemku p.č. 5896/36, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 a pozemku p.č. 

5896/44, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

 

621/18/7/2019 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 312/9, p.č. 312/12, p.č. 312/15, p.č. 312/16, p.č. 

312/17, p.č. 312/18, p.č. 312/19 a p.č. 312/20 v k.ú. Újezdec u Přerova 

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

a neschválit úplatný převod pozemků p.č. 312/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1196 m2, 

p.č. 312/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 56 m2
, p.č. 312/15 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 4 m2, p.č. 312/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 92 m2, p.č 

312/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, p.č. 312/18 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 64 m2  a část pozemku p.č. 312/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

geometrickým plánem č. 689-10/2019  označený jako pozemek p.č. 312/19 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 969 m2 a pozemek p.č. 312/20 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře       

3 m2 vše v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerov. 
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622/18/7/2019 Zrušení věcného břemene - vedení rourovodu pro město Přerov na 

pozemcích p.č. 46/46, 46/48, 46/49, 46/50, 46/51, 46/52, 46/53, 46/54, 

46/55, 46/56, 46/57, 46/58, 46/59, 46/60, 46/61, 46/62, 46/63, 46/64, 46/65, 

46/66, 46/67, 46/68, 46/69, 46/70, 46/71 a st. 150 v k.ú. Popovice              

u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zrušení věcného břemene - vedení rourovodu zřízeného 

podle listiny - Usnesení soudu číslo deníku 395/1941 ve prospěch statutárního města Přerova k tíži 

pozemků p.č. 46/46, 46/48, 46/49, 46/50, 46/51, 46/52, 46/53, 46/54, 46/55, 46/56, 46/57, 46/58, 

46/59, 46/60, 46/61, 46/62, 46/63, 46/64, 46/65, 46/66, 46/67, 46/68, 46/69, 46/70, 46/71 a st. 150        

v k ú. Popovice u Přerova, ve vlastnictví společnosti S.O.K. real, a.s., Hrotovická-Průmyslová Zóna 

162, 674 01 Střítež, IČ 25345524. 

 

 

623/18/7/2019 Darovací smlouva uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. Zákona         

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako obdarovaným        

a Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11  Olomouc, IČ: 606 09 460 

jako dárcem, na základě které dárce daruje obdarovanému finanční prostředky ve výši 25 000 

Kč, jako peněžitý dar. 

 

2. pověřuje vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova 

Ing. Miloslava Dohnala k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1. návrhu na usnesení 

včetně podpisu. 

 

 

624/18/7/2019 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 2697/1 a p.č. 2697/2          

v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje  úhradu za bezesmluvní užívání i pozemku  p.č. 2697/1 

ostatní plocha, jiná plocha a. č 2697/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov,  ve vlastnictví         

ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, 

spočívající ve zvláštním užívání za období od 30. 6. 2017 do 31. 12. 2018  o celkové výši  9 340,- Kč. 

 

 

625/18/7/2019 Dohoda o poskytnutí úhrady v souvislosti s darováním movitých věcí 

mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o poskytnutí úhrady v souvislosti s darováním movitých věcí        

ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453,         

se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jejímž předmětem bude 

závazek statutárního města Přerova uhradit společnosti Teplo Přerov a.s. jednorázovou úhradu 

ve výši 738.587,36 Kč, rovnající se 21% DPH z ceny v místě a čase obvyklé movitých věcí, 

které společnost Teplo Přerov a.s. jako dárce bezúplatně převedla do vlastnictví statutárního 

města Přerova jako obdarovaného na základě darovací smlouvy č. SML/0831/2019 ze dne 
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3.5.2019, kterou společnost Teplo Přerov a.s. odvede v souvislosti s realizací bezúplatného 

převodu movitých věcí na základě darovací smlouvy č. SML/0831/2019 ze dne 3.5.2019. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6310 2141    Příjmy z úroků 

 

1 030,0 + 738,6 1 768,6 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3412 510  Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 2 263,2 + 738,6 3 001,8 

 

 

 

626/18/7/2019 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SML/1172/2018 „Územní 

energetická koncepce města Přerova“ 

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

Statutárním městem Přerov a společností E - resources, s.r.o. se sídlem Na příkopě 393/11, 110 00 

Praha 1, Staré město, IČ 26116162. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování územní energetické 

koncepce města Přerova a místních částí. Celková cena díla je 419 870 vč. DPH. 

 

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

č. SML/1172/2018 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. 

 

 

627/18/8/2019 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – monitorovací zpráva  

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí monitorovací zprávu za školní rok 2018 -2019 

Základní školy Přerov, U tenisu 4 v rámci „Koncepce školy zaměřené na sportovní všestrannost          

a rozvoj pohybových dovedností žáků“. 

 

 

628/18/8/2019 Úprava platu ředitelek    

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje s účinností od 01. 09. 2019 platový postup do vyššího platového stupně paní        

Mgr. Bc. Iloně Bočinské, ředitelce Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 v rozsahu dle 

důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje s účinností od 01. 09. 2019 platový postup do vyššího platového stupně paní          

Mgr. Michaele Hučínové, ředitelce Mateřské školy Radost, Přerov, Kozlovská 44 v rozsahu 

dle důvodové zprávy, 
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629/18/8/2019 Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny          

v Přerově, Sociálních služeb města Přerova, Kulturních a 

informačních služeb města Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol zřízených 

statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou 

vyplaceny v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným 

organizacím na rok 2019 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje, 

případně z rozvojového programu Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 

pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních 

družin v roce 2019, 

 

2. schvaluje návrh na přiznání odměny ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, 

Kratochvílova 30 zřízeného statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové 

zprávě. Odměna bude vyplacena v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků 

přidělených uvedené organizaci na rok 2019 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu 

Olomouckého kraje a z prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové organizaci na rok 

2019, 

 

3. schvaluje návrh na přiznání odměny řediteli Městské knihovny v  Přerově, příspěvkové 

organizace, ředitelce Sociálních služeb města Přerova, p.o. a řediteli Kulturních                        

a informačních služeb města Přerova, p. o., zřízených statutárním městem Přerovem v rozsahu 

uvedeném v důvodové zprávě. Odměna bude vyplacena v rámci stanoveného objemu 

mzdových prostředků přidělených uvedené organizaci na rok 2019 zřizovatelem. 

 

 

630/18/9/2019 Krizové bydlení - úprava projektu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravu projektu Krizové bydlení, a to tak, že vyčleněný 

byt pro projekt Krizové bydlení v domě s pečovatelskou službou v Přerově, Trávník 748/1,                 

se přesunuje do bytu č. 5 v domě s pečovatelskou službou v Přerově, Na Hrázi 2255/32, a to ihned po 

provedení nezbytných oprav uvedeného bytu po předchozím nájemci. Projekt Krizové bydlení se dále 

rozšiřuje o byt č. 3 v Přerově, Kojetínská 1947. 

 

 

631/18/10/2019 Zahraniční pracovní cesta - Cuijk (Nizozemí) 

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

Přerova ve složení: Mgr. Jaroslav Hýzl a Ing. Milan Passinger, s řidičem, která se uskuteční ve dnech 

17. - 19. 7. 2019 při příležitosti tradičního přechodu přes řeku Maas v partnerském městě Cuijk 

(Nizozemí). 

 

 

632/18/10/2019 Podněty a připomínky z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

na 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 
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Termín: 17.07.2019 

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

na 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

V Přerově dne 26. června 2019 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Petr Měřínský                                                                           Ing. Tomáš Navrátil 

primátor statutárního města Přerova                                                   uvolněný člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


