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USNESENÍ z 19. schůze Rady města Přerova konané dne 11. července 2019 

 

633/19/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 19. schůze Rady města 

Přerova konané dne 11. července 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 19. schůze Rady města Přerova konané dne 11. července 2019, 

 

2. schvaluje Ing. Milana Passingera ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze Rady města 

Přerova. 

 

634/19/4/2019 Rozpočtové opatření č. 11 

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). 

 

635/19/4/2019 Vnitřní předpis č. ../2019 Postup při uplatnění DPH 

Rada města Přerova po projednání vydává s účinností od 01.09.2019 Vnitřní předpis č. ../2019 

„Postup při uplatnění DPH“ ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

636/19/6/2019 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. 

etapa (ul. Teličkova 1-6)“ -  schválení  zadávacích podmínek, schválení 

zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. etapa (ul. Teličkova 1-6)“, v obsahu dle 

přílohy. 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 řízenjí 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       

s názvem „Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. etapa (ul. Teličkova 1-6)“ 

postupem podle § 53 zákona. 

 

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

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

dokumentace a případných souvisejících dokumentů, a dále Rozhodnutí o vyloučení účastníka 

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

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

zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů. 
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4. 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. 

 

637/19/6/2019 Veřejná zakázka „Oprava komunikace 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 „Oprava komunikace 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 „Oprava 

komunikace nám. Svobody“, je účastník výběrového řízení společnost Skanska a.s., se sídlem 

Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8,  IČ 26271303 jehož nabídka respektuje stanovené 

zadávací podmínky, 

 

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

Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 26271303, jako 

dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava komunikace nám. Svobody“. 

 

Cena za plnění bude činit: 934 926,78 Kč bez DPH, tj. 1 131 261,- Kč včetně 21% DPH. 

 

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 488/16/6/2019 ze dne 23.5.2019. 

 

638/19/6/2019 Veřejná zakázka „Provedení přezkoumání hospodaření statutárního 

města Přerova za roky 2019 – 2021 a poskytování daňového 

poradenství statutárnímu městu Přerov na období 2020 - 2022“ - 

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 služby „Provedení 

přezkoumání hospodaření statutárního města Přerova za roky 2019 – 2021a poskytování 

daňového poradenství statutárnímu městu Přerov na období 2020 - 2022“ dle příloh         

č. 1 - 2, 

 

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

„Provedení přezkoumání hospodaření statutárního města Přerova za roky 2019 – 2021  

a poskytování daňového poradenství statutárnímu městu Přerov na období 2020 - 2022“, 

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

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

podmínky finančního krytí akce,  

 

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

1. Kreston A&CE Audit, s.r.o., Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno 41601416 

2. TOP AUDITING, s.r.o., Koliště 1965/13a, Černá Pole, 602 00  Brno 45477639 

3. AUDIT TEAM, s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00  Olomouc 29453411 

4. H audit, s.r.o., 28. října 1610/95, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 25357336 

5. VGD – AUDIT, s.r.o., Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4 63145871 

6. DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, a.s., Jeremenkova 1211/40b, 

Hodolany, 779 00 Olomouc 

26849534 

7. FSG Group, a.s., Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2 24680052 

8. Ing. Jiří Turoň, Palackého 689/2, 736 01Havířov-Město 47173548 

9. OPRAVIL a spol., společnost auditorů a daňových poradců, s. r. o., Padělky 

545, 763 15 Slušovice 

60704438 

 

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

posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořadové číslo Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

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

2. Ing. Eva Řezáčová  

  

Vedoucí odboru 

ekonomiky 

Ing. Hana 

Růžičková 

Oddělení rozpočtu 

3. Ing. Jana Růžičková Vedoucí oddělení 

účetnictví 

Milena Hakenová Oddělení účetnictví 

 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

Bc. Bohdana Kalincová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

 

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

zakázce, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, oznámení o výběru 

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

639/19/6/2019 Veřejná zakázka „Odstavný pruh na ulici Vinařská ve Vinarech“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení 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 

„Odstavný pruh na ulici Vinařská ve Vinarech“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

„Odstavný pruh na ulici Vinařská ve Vinarech“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o 
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zadávání veřejných zakázek, dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu    

č. 5/2018, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

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

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

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

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

5. SISKO spol. s.r.o., Velká Dlážka 527/8, 750 02, Přerov 47155558 

 

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 

David Holas odborník Irena Šikulová odborník 

Vladimír Machura Zástupce MČ Ing. Zdeněk Navrátil Zástupce MČ 

 

 

Administrátor Organizace 

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

 

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

zakázce, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, oznámení o výběru 

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

640/19/6/2019 Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání 

veřejné zakázky na stavební práce „I/55 Přerov - průtah centrem, 

1.etapa“ 

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

smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „I/55 Přerov - 

průtah centrem, 1.etapa“, ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle 

důvodové zprávy. 

 

641/19/6/2019 Realizace investiční akce „Komunikační centrum pro návštěvníky 

muzea v prostorách přerovského zámku, Horní náměstí 1 v Přerově.“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit realizaci investiční akce s názvem 

„Komunikační centrum pro návštěvníky muzea v prostorách přerovského zámku, Horní 

náměstí 1 v Přerově“ dle zpracované projektové dokumentace v celém rozsahu dle důvodové 

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

 

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

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 278 288,5* - 1 300,0 276 988,5 

  

3322 

  

021 

Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210557 

 - Komunikační centrum - zámek) 

 

  

0,0 

  

+1 300,0 

  

1 300,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

642/19/6/2019 Odpis pohledávky CPS consulting, s.r.o. v likvidaci z důvodu zániku 

dlužníka 

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

pohledávky za dlužníkem CPS consulting, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Tusarova 1152/36, Holešovice, 

170 00 Praha 7, IČ 27391566 (společnost vymazána z OR ke dni 3.6.2019) z titulu neuhrazeného 

nároku na náhradu škody vyplývající z mandátní smlouvy 239M/2010 ze dne 16.6.2010 v celkové výši 

1 446 542, 92 Kč. 

 

643/19/6/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce mostu ev. č. Př/Že-M01 přes Olešnici 

v obci Žeravice“ – 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 podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu ev. č. Př/Že-M01 přes Olešnici v 

obci Žeravice“, zadávané 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. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce 

mostu ev. č. Př/Že-M01 přes Olešnici v obci Žeravice“, je účastník zadávacího řízení č. 4 

Hroší stavby Morava a.s., se sídlem Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 

28597460, a Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 

530 02 Pardubice, IČ: 25253361, podávající společnou nabídku jako „HSM + ChT - most 

ŽERAVICE“, jejichž společná nabídka respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

společností Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 

28597460, a Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 

530 02 Pardubice, IČ: 25253361, jako společným dodavatelem podlimitní veřejné zakázky 

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

 

Cena za plnění bude činit: 6 793 751,32 Kč bez DPH, tj. 8 220 439,10 Kč včetně 21% DPH. 

 

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

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

hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí a současně splnil podmínky účasti v zadávacím 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 17. Rady města Přerova č. usnesení 565/17/6/2019, ze dne 13. 6. 2019. 
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644/19/6/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“ – schválení 

uzavření smlouvy  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem 

Přerov, jako objednatelem, a společností GALVA TRANS, s.r.o., se sídlem Na trávníku 414, 796 07 

Držovice, IČ 29195446, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce chodníku 

nám. Svobody“. 

 

Cena za plnění bude činit: 2 962 072,60 Kč, tj. 3 584 107,84 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. 

 

645/19/6/2019 Veřejná zakázka „Demolice objektu 1573, Velké Novosady, Přerov“  -  

rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy  

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

práce s názvem „Demolice objektu 1573, Velké Novosady, Přerov“ které vyplývají z 

provedených úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „zákon“) a z doporučení a závěrů smluvního zastoupení zadavatele pověřeného 

k provádění těchto úkonů podle § 43 zákona. 

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky je dodavatel PB 

SCOM s.r.o., sídlem Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01  Hranice, IČO: 25397087, kterého 

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

zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 

výsledku hodnocení nabídek. 

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem PB SCOM s.r.o., sídlem Radniční 28, Hranice I-

Město, 753 01  Hranice, IČO: 25397087, jako dodavatelem podlimitní veřejné zakázky 

Demolice objektu 1573, Velké Novosady, Přerov. 

 

Cena za plnění bude činit: 18 949 769,63Kč bez DPH, tj. 22 929 222,00 vč. 21 % DPH. 

 

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

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

konané dne 21.3.2019 (č. usn. 323/12/6/2019), pověřena náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 

 

646/19/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 401, části 

pozemku p.č. 406/3 a části pozemku p.č. 407  vše v k.ú. Žeravice 

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

pozemku p.č. 401 trvalý travní porost o výměře cca 830 m2,  části pozemku p.č. 406/3 ostatní plocha  

o výměře cca 570 m2 a části pozemku p.č. 407 ostatní plocha o výměře cca 230 m2 vše v k.ú. Žeravice 

z majetku statutárního města Přerova. 
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647/19/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 

358 a části pozemku p.č. 241/4 oba v k.ú. Předmostí 

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

pozemku p.č. 358 zahrada o výměře cca 75 m2 a části pozemku p.č. 241/4 zahrada o výměře cca 55 m2 

oba v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova. 

 

648/19/7/2019 Záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 508/3   v k.ú.  

Lověšice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu pozemku  p.č.  508/3 orná 

půda  o výměře 584m2 v k.ú. Lověšice u Přerova z majetku statutárního města Přerova. 

 

649/19/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova –    části pozemku  p.č. 5289/2 ost. plocha  

v k.ú. Přerov   

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

pozemku  p.č.  5289/2 ost. plocha o výměře cca 100 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova. 

 

650/19/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova –    části  pozemku p.č. 4394/1 v 

k.ú. Přerov    

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

pozemku  p.č. 4394/1 ost. plocha o výměře  cca 80 m2  v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova. 

 

651/19/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité  věci z majetku 

statutárního města Přerova –    části pozemku  p.č. 5431/1 ost. plocha v 

k.ú. Přerov  

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

statutárního města Přerova úplatný převod  

 

1. části pozemku p.č.   5431/1  ost. plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú. Přerov 

2. části pozemku p.č.  5431/1  ost. plocha o výměře  cca 200 m2 v k.ú. Přerov 

 

 z majetku statutárního města Přerova. 

 

652/19/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 191/103 v budově 

bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem nebytové 

jednotky č. 191/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k části obce 
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Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) o celkové výměře 91,40 m2 a 

vyhlášení výběrového řízení na nájem této jednotky za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova,  

jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 

 

653/19/7/2019 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 4170/6  v k.ú. Přerov 

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

převod a schválit bezúplatný převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 4170/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR, s příslušností 

hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 

Praha 2 - Nové Město. 

 

654/19/7/2019 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 2153/7  v k.ú. Přerov 

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

převod a schválit bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 2153/7, zastavěná plocha a nádvoří,  v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové 

Město. 

 

655/19/7/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

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

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

převod části pozemku  p.č. 4971/1 ostatní plocha, geometrickým  plánem č. 6754-60/2018 označený 

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

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

statutárního města Přerov za dohodnutou kupní cenu 50 000,- Kč, a to za podmínky finančního krytí. 

 

656/19/7/2019 Úplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova- pozemku p.č. 172/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova   

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

převod  pozemku p.č. 172/3 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 169 m2 v k.ú. Kozlovice      

u Přerova, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 

390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerov za stanovenou kupní cenu ve výši                 

28 000,- Kč. 

 

657/19/7/2019 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

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

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ze dne  

23.5.1994, ve znění dodatků  č. 1 ze dne 5.1.1996, č. 2 ze dne 20.5.1998, č. 3 ze dne 19.6.1998, č. 4 ze 

dne 24.9.1998, č. 5 ze dne 20.9.1999, č. 6 ze dne 21.2.2001, č. 7 ze dne 30.5.2001, č. 8 ze dne 

11.9.2003 a č. 9 ze dne 30.5.2005, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 

politickou stranou Československá strana socialistická, se sídlem Přerov I-Město, Palackého 77/1, IČ 
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49628763, jako nájemcem na prostor  v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1) o výměře 90,50 m2.  

 

Dodatek č. 10 bude upravovat předmět nájmu a výši nájemného.  Původní předmět nájmu o celkové 

výměře 90,50 m2 se změní na nový předmět nájmu o celkové výměře 122,29 m2 a původní výše 

nájemného 14.933,- Kč/rok (bez DPH), tj. 165,-Kč/m2/rok se změní na novou výši nájemného 24.458,-

Kč/rok (bez DPH), tj. 200,-Kč/m2/rok. 

 

658/19/7/2019 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

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

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

zákaz stání ve vymezeném rozsahu (která jsou součástí svislého 

dopravního značení č. IZ 8a) 

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

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

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

/F2povolená  hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Přerovská rozvojová, s.r.o., Blahoslavova 79/, 

750 02 Přerov I – Město, IČ: 27831337 z důvodu výměny střešní krytiny na domě Žerotínovo nám. 

643/4. 

 

Trasa výjimky:  Žerotínovo náměstí, Přerov 

Termín: 8/2019 – 10/2019  

 

RZ 5Z85983 

Tovární značka: MAN, Typ: TGL 12.180 4X2 BL, Nosnost: 11 990 kg 

Provozovatel: J.F. 

 

RZ 5M65045 

Tovární značka: MAN, Typ: TGL 12.185 LLC, Nosnost: 11 990 kg 

Provozovatel: J.F. 

 

RZ 5M64676 

Tovární značka: DAF, Typ: FA, Nosnost: 18 000 kg 

Provozovatel: J.F. 

 

659/19/7/2019 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

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

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

„Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu (která jsou součástí svislého 

dopravního značení č. IZ 8a) a z dopravní značky č. B 28 „Zákaz 

zastavení" 

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

Statutárního města Přerova souhlas s povolení krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na 

pozemních komunikacích v centru města v termínu dne 09. 08. 2019 -  11. 08. 2019 ve vymezeném 

úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, 

pro žadatele Kulturní a informační služby, nám.T. G. Masaryka, Přerov z důvodu zajištění 

Svatovavřineckých hodů.  

 

Termín:  

09. 08. 2018, 12:00 – 12. 08. 2018, 24:00 hod  
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Provozovatel vozidla: 

P.V. 

 

RZ: 6T64396   MERCEDES - BENZ  6 500 kg  

RZ: 6A22969   RENAULT MIDLUM LIGHT 11 990 kg  

 

Trasa výjimky: ulice Bratrská, ulice Kratochvílova, Přerov 

 

660/19/7/2019 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 J.P., nájemcem bytové jednotky č. 5 v objektu k bydlení č.p. 1826, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 922 v k.ú. Přerov jako dlužníkem. 

Dohodou se dlužník zavazuje splácet pohledávky statutárního města Přerova na vyúčtování 

služeb spojené s užíváním bytu za rok 2018 a úroku z prodlení k datu 26.08.2019 v celkové 

částce 7.171,- Kč - dluh na vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu činí 7.122,- Kč a na 

úroku z prodlení k datu konání Zastupitelstva dne 26.08.2019 činí 49,- Kč, a to v měsíčních 

splátkách po 200,- Kč/měs. se lhůtou splatnosti 36 měsíců ode dne uzavření dohody (35 měs. 

po 200,- Kč, 1 měs. po 171,- Kč) . Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do 

jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody 

splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši. 

 

2. pověřuje náměstka primátora p. Michala Záchu k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

661/19/7/2019 Souhlas s pronájmem bytu v domě č.p. 3119. Nájem nemovitých věcí 

ve vlastnictví statutárního města Přerova -  bytové jednotky č. 3/4 v 

polyfunkčním bytovém domě č.p.  3119,  č.o.  8, 10, 12, 12a,  

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 225 v k.ú. 

Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 3/4 

(3+kk), situovaného v polyfunkčním bytovém domě č.p. 3119, příslušného k části obce Přerov I - 

Město, na pozemku p.č. 225, v k.ú. Přerov, nábř. Protifašistických bojovníků č.o. 8, v k.ú. Přerov mezi 

statutárním městem Přerovem a Bytovým družstvem Přerov, se sídlem Přerov I - Město, nábř. PFB 

3119/10, IČ 26789388, jako pronajímateli a panem J.H., jako nájemcem, dle přílohy. Nájem bude 

uzavřen na dobu určitou,  s účinností od 1.10.2019 do 30.9.2020 s možností prodloužení. 

 

662/19/8/2019 Předfinancování projektu „Šablony OPVVV II – ZŠ Přerov, Trávník 

27“ registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011985 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předfinancování realizace projektu 

„Šablony OPVVV II – ZŠ Přerov, Trávník 27“ registrační číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011985 pro Základní školu Přerov, Trávník 27, IČ 451 800 91 v 

celkové výši 800 000 Kč: 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a závazného 

ukazatele: 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 276 988,5* - 800,0 276 188,5 

3113 610 Základní školy 31 127,8 + 800,0 31 927,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

61X Školská zařízení 51 937,9* + 800,0 52 737,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. ukládá příspěvkové organizaci Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 451 800 91, 

bezodkladně po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace, vrátit finanční 

prostředky určené na předfinancování projektu pro ZŠ Trávník „Šablony OPVVV II – ZŠ 

Přerov, Trávník 27“ registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011985 v bodě 1 

tohoto usnesení, a to v plné výši na účet statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.09.2019 

 

663/19/8/2019 Partnerství v projektu „Dětská skupina Sluníčko“ registrační číslo 

projektu: RrEb6P 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje partnerství Statutárního města Přerov v projektu Rodinného centra Sluníčko, z.s. s 

názvem „Dětská skupina Sluníčko“ registrační číslo projektu: RrEb6P, role partnera – 

pronajímatele prostor 

 

2. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského podpisem dokumentu Prohlášení o partnerství k 

projektu „Dětská skupina Sluníčko“ registrační číslo projektu: RrEb6P, role partnera – 

pronajímatele prostor viz příloha č. 1 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.08.2019 

 

664/19/10/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 

službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s dopravcem zajišťujícím 

provoz MAD Přerov, se společností ARRIVA MORAVA a.s., IČ 258 27 405, se sídlem 

Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava 
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2. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 1. 

návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku 

 

665/19/10/2019 Upuštění od vymáhání pohledávky za panem J.V. z  důvodu 

nedobytnosti 

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

nedobytnosti za dlužníkem panem J.V., vzniklé neuhrazením nákladů spojených s umístěním týraného 

zvířete do náhradní péče a s následnou péčí o týrané zvíře (psa) v celkové výši 8 956,00 Kč a její 

převod na podrozvahový účet. 

 

666/19/10/2019 Upuštění od vymáhání pohledávky za paní A.R. z  důvodu 

nedobytnosti 

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

nedobytnosti za dlužnicí paní A.R., vzniklé způsobením škody na majetku statutárního města Přerova 

zničením 2 kusů plastových kontejnerů na separovaný odpad v celkové výši 5 449,42 Kč a její převod 

na podrozvahový účet. 

 

667/19/10/2019 Smlouva o zajištění reklamy 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 40.000 Kč 

(plus platná sazba DPH) mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a 

subjektem DPOV, a.s., se sídlem  Husova 635/1b,  PSČ 751 52, IČ: 27786331  DIČ: CZ27786331 

(jako objednatelem reklamy), jejímž účelem je prezentace objednatele v rámci Přerovských 

svatovavřineckých hodů, pořádaných ve dnech 9. - 11. 8. 2019. 

 

668/19/10/2019 Dohoda o ukončení koncesní smlouvy o pořadatelství přerovských 

vánočních trhů 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Dohodu o ukončení koncesní smlouvy o pořadatelství Přerovských vánočních trhů 

2017 – 2027 mezi statutárním městem Přerovem jako objednatelem a společností RK Invest 

s.r.o., se sídlem Dornych 420/2a, Trnitá, 602 00 Brno, IČ 262 19 140, jakožto 

pořadatelem/koncesionářem, ve znění dle přílohy důvodové zprávy, 

 

2. ukládá řediteli příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova připravit a 

na srpnovou schůzi Rady města Přerova předložit k projednání návrh řešení přerovských 

vánočních trhů, včetně návrhu rozpočtu tak, aby rozpočtové opatření mohlo být projednáno na 

srpnovém zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Odpovídá: Jaroslav Macíček, Mgr.  

Termín: 26.08.2019 

 

669/19/11/2019 Podnět člena Rady města Přerova Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D. 

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru stavebního úřadu a životního prostředí                  

ve spolupráci s Komisí životního prostředí a radním Mgr. Jakubem Navaříkem, Ph.D. připravit návrh 

podmínek městského dotačního programu "Dešťovka" a předložit je Radě města Přerova. 
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V Přerově dne 11. 7. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Petr Měřínský                                      Ing. Milan Passinger 

primátor statutárního města Přerova                                     člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


