
1 

 

ZÁPIS 

20. schůze Rady města Přerova konané dne 24. července 2019 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu  primátor 

3. Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku  statutárního města Přerova - pozemku p.č. 16, p.č. 
62/1, p.č. 17/1, p.č. 591/11, p.č. 622/14 a p.č. 622/15, vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

4. Schválení účasti Statutárního města Přerov a p.o. v 
centralizovaném zadání veřejné zakázky na poskytování 
dodávek zemního plynu 

Ing. Mazochová 

5. Změna technologie výroby páry pro parní komory na krytém 
bazénu Přerov 

p. Zácha 

6. Různé  

6.1 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" 

p. Zácha 

6.2 Nájem a provozování honitby Svrčov p. Zácha 

6.3 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na I. etapě opravy 
střechy kostela svatého Vavřince v Přerově. 

primátor 

6.4 Nominace zástupce města Přerova do Bezpečnostní komise 
Předsednictva Svazu měst a obcí 

primátor 

6.5 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na 
jednáních  

primátor 

6.6 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

Ing. Mazochová 

6.6.1 Rozpočtové opatření č. 12 – materiál na stůl Ing. Mazochová 

6.7 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/0913/2019, číslo smlouvy zhotovitele 11/2019, na realizaci 
stavby „Rekonstrukce zastávky MAD Přerov – ul. Kabelíkova“ 

Ing. Mazochová 

6.8 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce místní 
komunikace včetně sjezdů a chodníků v ulici U Parku, Přerov - 
Lověšice“  

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka „Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X - 
Popovicích“ – vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí o 
zrušení výběrového řízení 

Ing. Mazochová 
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6.10 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1161/2019, číslo smlouvy zhotovitele 19KE0017, na realizaci 
stavby „Oprava podlah – 2. poschodí, ZŠ Přerov, Velká Dlážka“ – 
materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

6.11 Veřejná zakázka „Oprava podlah - 4 poschodí, ZŠ Přerov, Svisle“ – 
schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1162/2019 “ – 
materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

7. Závěr primátor 
 

 

 

 

Přítomni: 

 

A. Předsedající:  primátor Ing. Petr Měřínský 

  

 

 

 

B. Členové Rady města: 

 

Mgr. Jaroslav Hýzl, Mgr. Petr Kouba, Ing. Hana Mazochová, Ing. Tomáš Navrátil, Mgr. Jakub 

Navařík, Ph.D., Ing. Milan Passinger, Ing. Bohumír Střelec, Ing. Petr Vrána, Michal Zácha. 

 

 

 

C. Omluveni:  Ing. Tomáš Dostal 

 

 

D. Dále přítomni:  

   Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí Kanceláře primátora 

Bc. Lenka Chalupová  - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů  

    

    

E. Hosté:    

 

  

 

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 20. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 24. července 2019 

v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 10 členů Rady 

města Přerova.  

 

Omluven:   Ing. Tomáš Dostal. 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
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2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU  

670/20/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 20. schůze Rady města 

Přerova konané dne 24. července 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje rozšířený program 20. schůze Rady města Přerova konané dne 24. července 2019, 

 

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

20. schůze Rady města Přerova. 

 

 

Primátor Ing. Měřínský navrhl rozšířit program o body 6.6.1 - Rozpočtové opatření č. 12 a 6.11 - 

Veřejná zakázka „Oprava podlah - 4 poschodí, ZŠ Přerov, Svisle“ – schválení dodatku č. 1                 

ke smlouvě o dílo č. SML/1162/2019 

 

Hlasování o rozšířeném programu a o ověřovatelce: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

3. ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA – NÁJEM NEMOVITÝCH 

VĚCÍ V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA – POZEMKU P.Č. 

16, P.Č. 62/1, P.Č. 17/1, P.Č. 591/11, P.Č. 622/14 A P.Č. 622/15, VŠE V K.Ú. 

KOZLOVICE 

671/20/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku  

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 16, p.č. 62/1, p.č. 17/1, p.č. 

591/11, p.č. 622/14 a p.č. 622/15, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

věcí v majetku  statutárního města Přerova pozemku p.č. 16 ost. plocha o výměře 1840 m2 , p.č. 62/1 

ost. plocha sportoviště a rekreační plocha  o výměře 6972 m2, p.č. 17/1 ost. plocha  o výměře 2009 m2, 

p.č. 591/11 ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 680 m2, p.č. 622/14 trvalý travní 

porost o výměře 261 m2 a p.č. 622/15 trvalý travní porost o výměře 1326 m2, vše v k.ú. Kozlovice      

u Přerova. 
 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 
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4. SCHVÁLENÍ ÚČASTI STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROV A P.O. 

V CENTRALIZOVANÉM ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA 

POSKYTOVÁNÍ DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU 

672/20/4/2019 Schválení účasti Statutárního města Přerov a příspěvkových 

organizací v centralizovaném zadání veřejné zakázky na poskytování 

dodávek zemního plynu 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje  účast Statutárního města Přerov, příspěvkových organizací zřízených 

 statutárním městem Přerov a společností s majetkovou účastí statutárního města Přerova 

uvedených   v Příloze č. 1, jako pověřujících zadavatelů v centralizovaném zadání veřejné 

 zakázky na poskytování dodávek zemního plynu, dle důvodové zprávy, 

 

2. pověřuje Ing. Hanu Mazochovou, náměstkyni primátora, k podpisu Smlouvy                            

o centralizovaném zadání dle Přílohy č. 1. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

5. ZMĚNA TECHNOLOGIE VÝROBY PÁRY PRO PARNÍ KOMORY NA 

KRYTÉM BAZÉNU PŘEROV 

673/20/5/2019 Změna technologie výroby páry pro parní komory na krytém bazénu 

Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí změnu technologie přípravy páry po potřeby parních komor na bazéně, dle 

důvodové zprávy 

 

2. schvaluje následující financování úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3613 540 Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402008 

 - Sanace vlhkého zdiva, nám.  

 Svobody 4)  

396,0 - 396,0 0,0 

3412 510 Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5102014 

 - Pořízení parních vyvíječů na bazén) 

0 + 396,0 396,0 
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Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

- Doporučila úpravu formulace bodu 2. usnesení – schvaluje následující úpravy rozpočtu. 

- Navrhla upravit důvodovou zprávu – vyjmout odstavec: Pořízení technologie se řadí dle 

vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění předpisu č. 5/2018, Zásady postupů a pravidel 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov, do kategorie III. 300 

– 500 tis. Kč bez DPH. Vzhledem k časové tísni žádáme radu města o souhlas s uzavřením 

smlouvy o dílo bez výběrového řízení.  

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

- V písemné podepsané předloze tato část důvodové zprávy není, proto souhlasí s vyškrtnutím. 

 

 

Hlasování o upraveném usnesení a důvodové zprávě: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

6. RŮZNÉ 

674/20/6/2019 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" 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání  

 

VARIANTA I.: 

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 

ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost 

přesahuje 7 500 kg, pro žadatele p. V.N. z důvodu konání svatebního obřadu dne 17. 8. 2019 v 11:00 

hod. v obřadní síni na Horním náměstí v Přerově. 

 

17. 08. 2019 – zajištění svatebního obřadu 

Povolení od 11:00 hod do 13:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Palackého - Jateční - Na Marku - Pivovarská - Horní náměstí a zpět, mimo 

Tyršův most, Přerov 

Provozovatel vozidla:  

GE MONEY LEASING, s.r.o., IČ: 60751606, Holandská 1006/10, Brno, Štýřice 639 00  

RZ: 5M86817 

Tovární značka: DAF tahač návěsů 

Nosnost: 8 257 Kg 

 

 

VARIANTA II.: 

vyslovuje nesouhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova souhlas 

s povolení krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města ve 

vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 
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500 kg, pro žadatele p. V.N. z důvodu konání svatebního obřadu dne 17. 8. 2019 v 11:00 hod. v 

obřadní síni na Horním náměstí v Přerově. 

 

17. 08. 2019 – zajištění svatebního obřadu 

Povolení od 11:00 hod do 13:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Palackého - Jateční - Na Marku - Pivovarská - Horní náměstí a zpět, mimo 

Tyršův most, Přerov 

Provozovatel vozidla:  

GE MONEY LEASING, s.r.o., IČ: 60751606, Holandská 1006/10, Brno, Štýřice 639 00  

RZ: 5M86817 

Tovární značka: DAF tahač návěsů 

Nosnost: 8 257 Kg 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Zácha: 

- Doporučil variantu I. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Střelec), 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

675/20/6/2019 Nájem a provozování honitby Svrčov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem  honitby " Svrčov", 

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

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

držitelem je Město Přerov, mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem honitby a společností 

Technické služby Přerov, s.r.o. Na Hrázi 17, Přerov I-Město jako nájemcem honitby. Nájemní 

smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let za roční úhradu ve výši 87 750,- Kč, která bude 

navýšena o příslušnou sazbu DPH + roční inflace. Účelem nájmu je výkon práva myslivosti                

na honebních pozemcích. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

676/20/6/2019 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na I. etapě opravy 

střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na I. etapu celkové opravy střechy kostela sv. 

Vavřince v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6, 

IČ: 451 80 199, ve výši 350 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 
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uzavřena dle vzoru, který je přílohou Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 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 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 269 601,6 - 350,0 269 251,6 

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 0,0 + 350,0 350,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 38 979,8 350,0 39 329,8 

 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

- Dala protinávrh: dotace ve výši 200.000 Kč. 

 

 

Hlasování o protinávrhu:  
Pro:   Ing. Mazochová, Ing. Střelec. 

Proti:   Ing. Měřínský. 

Zdrželi se: Mgr. Hýzl, Mgr. Kouba, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil, Ing. Passinger, 

Ing. Vrána, p. Zácha. 

Omluven:  Ing. Dostal. 

 

 

Hlasování o původním předloženém usnesení: 

Pro: Mgr. Navařík, Ph.D., Mgr. Hýzl, Mgr. Kouba, p. Zácha, Ing. Měřínský, Ing. 

Navrátil, Ing. Vrána. 

Proti:   Ing. Mazochová. 

Zdrželi se:  Ing. Střelec, Ing. Passinger. 

Omluven:  Ing. Dostal. 

 

 

 

 

677/20/6/2019 Nominace zástupce města Přerova do Bezpečnostní komise 

Předsednictva Svazu měst a obcí a do Komise životního prostředí           

a energetiky 

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

 

Rada města Přerova po projednání nominuje zástupce města Přerova do Bezpečnostní komise 

Předsednictva Svazu měst a obcí náměstka primátora Mgr. Petra Koubu a do Komise životního 

prostředí a energetiky Ing. Alici Kutálkovou. 

 

 

Navrhovatel materiálu primátor Ing. Měřínský: 

- Navrhl rozšířit usnesení: do Komise životního prostředí a energetiky Ing. Alici 

Kutálkovou. 
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Hlasování o rozšířeném usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

678/20/6/2019 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních  

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

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady, 

zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za volební 

období 2018 - I. pololetí 2019. 

 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

- Požádal, aby v materiálu byla uváděna politická příslušnost jednotlivých členů. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha), 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

679/20/6/2019 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků  

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání dočasně volných finančních 

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.04.2019 do 30.06.2019. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

680/20/6/2019 Rozpočtové opatření č. 12 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravu rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 
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681/20/6/2019 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/0913/2019, číslo smlouvy zhotovitele 11/2019, na realizaci stavby 

„Rekonstrukce zastávky MAD Přerov – ul. Kabelíkova“ 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, č. smlouvy 

objednatele SML/0913/2019, č. smlouvy zhotovitele 11/2019, ze dne 15.05.2019, na realizaci stavby 

„Rekonstrukce zastávky MAD Přerov – ul. Kabelíkova“, se zhotovitelem SISKO spol. s r.o., Velká 

Dlážka 527/6, 750 02 Přerov, IČ 471 55 558, dle přílohy č. 3.  

 

Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (vícepráce). Cena za plnění se dodatkem č. 

1 zvyšuje o 70 677,32 Kč bez DPH, z původní ceny 978 321,- Kč bez DPH sjednané ve smlouvě, na 

konečnou cenu 1 048 998,38 Kč bez DPH (rozdíl v částkách je dán předchozím zaokrouhlením),  

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem bude 

realizováno podpisem náměstka primátora Michala Záchy, DiS., na základě jeho pověření usnesením 

Rady města Přerova, č. usnesení 274/10/6/2019 ze dne 28. února 2019. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

682/20/6/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce místní 

komunikace včetně sjezdů a chodníků v ulici U Parku, Přerov - 

Lověšice“  

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce místní komunikace včetně sjezdů             

a chodníků v ulici U Parku, Přerov - Lověšice“. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Měřínský), 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

683/20/6/2019 Veřejná zakázka „Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X - 

Popovicích“ – vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí          

o zrušení výběrového řízení 

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

primátora. 
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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/V00014178 na stavební práce 

s názvem „Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X - Popovicích“, které vyplývají                   

z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem podle Vnitřního předpisu          

č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 „Zásady postupů a pravidel zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov“, a z doporučení a závěrů 

komise pověřené k provádění těchto úkonů, 

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 1 PROFISTAV PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a, 

Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov, IČ: 25395653, z důvodu nesplnění podmínek účasti          

ve výběrovém řízení, 

 

3. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu N006/19/V00014178 na stavební 

práce s názvem „Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X - Popovicích“, z důvodu vyloučení 

jediného účastníka výběrového řízení. 

 

4. pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb jako věcného a technického 

gestora přepracováním podkladů na stavební práce s názvem "Dřevěný přístřešek – 

pergola v Přerově X – Popovicích“ z důvodu snížení nákladů na realizaci akce. 

 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

- Navrhl doplnit do usnesení bod 4: pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb 

jako věcného a technického gestora přepracováním podkladů na stavební práce s 

názvem "Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X – Popovicích“ z důvodu snížení 

nákladů na realizaci akce. 

 

 

Hlasování o rozšíření usnesení o bod 4: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

Hlasování o celém rozšířeném usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

684/20/6/2019 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/1161/2019, číslo smlouvy zhotovitele 19KE0017, na realizaci 

stavby „Oprava podlah – 2. poschodí, ZŠ Přerov, Velká Dlážka“ 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, č. smlouvy 

objednatele SML/1161, č. smlouvy zhotovitele 19KE0017, ze dne 02.07.2019, na realizaci stavby 

„Oprava podlah – 2. poschodí, ZŠ Přerov, Velká Dlážka“, se zhotovitelem KERAMO D – Dohorák 

s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice, IČ 227 16 104, dle přílohy č. 3.  

 

Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (vícepráce a méněpráce). Cena za plnění se 

dodatkem č. 1 zvyšuje o 323 911, 68 Kč bez DPH, z původní ceny 1 549 872,52 Kč bez DPH sjednané 

ve smlouvě, na konečnou cenu 1 873 784,20 Kč bez DPH.  
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Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem bude 

realizováno podpisem náměstkyně primátora Ing. Hany Mazochové, na základě jejího pověření 

usnesením Rady města Přerova, č. usnesení 483/16/6/2019 ze dne 23.05.2019. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

685/20/6/2019 Veřejná zakázka „Oprava podlah - 4 poschodí, ZŠ Přerov, Svisle“ – 

schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1162/2019 

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

primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1162/2019ze dne 2.7.2019,           

na realizaci stavby „Oprava podlah - 4 poschodí, ZŠ Přerov, Svisle“ 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. za podmínky finančního krytí. 

 

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. 

 

VARIANTA II.: 

1. schvaluje zavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1162/2019ze dne 2.7.2019, na 

realizaci stavby „Oprava podlah - 4 poschodí, ZŠ Přerov, Svisle“ 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. 2. za podmínky finančního krytí. 

 

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. 

 

 

Navrhovatelka materiálu náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

- Doporučila variantu I. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Střelec), 1 omluven (Ing. Dostal). 
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7. ZÁVĚR 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 20. schůzi Rady města Přerova dne 24. července 2019 v 10.00 

hodin. 

 

V Přerově dne 24. července 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Petr Měřínský                                                              Ing. Hana Mazochová 

primátor statutárního města Přerova                            náměstkyně primátora statutárního města Přerova  


