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 USNESENÍ z 26. schůze Rady města Přerova konané dne 7. listopadu 2019 

 

901/26/1/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 26. schůze Rady města 

Přerova konané dne 7. listopadu 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 26. schůze Rady města Přerova konané dne 7. listopadu 2019, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu ověřovatelem usnesení a zápisu 26. schůze 

Rady města Přerova. 

 

 

902/26/3/2019 Doplnění přejezdů pro cyklisty na třídě 17. listopadu a ulici Velká 

Dlážka 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr doplnění přejezdů pro cyklisty na třídě 17. listopadu v prostoru okružní 

křižovatky s ulicí Čechova a Bayerova dle přílohy č. 1. 

 

2. schvaluje záměr doplnění přejezdů pro cyklisty na komunikaci Velká Dlážka u základní školy 

dle přílohy č. 2. 

 

3. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit zpracování studie pro záměry 

uvedené v bodu č. 1 a 2 usnesení a předložit ji k vyjádření správcům dotčených komunikací      

a dopravně-správním orgánům. 

 

 

903/26/4/2019 Rozpočtové opatření č. 17 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 1), 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazných 

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

904/26/4/2019 Fixace úrokové sazby úvěru 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření zajišťovacího obchodu, tj. fixaci úrokové sazby 1M PRIBOR, formou 

úrokového swapu na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu uzavřené 

mezi statutárním městem Přerov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 

114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem     

v Praze, oddíl B, vložka 1360, s následujícími parametry:  
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objem a měna: dle aktuálního zůstatku jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 2046/16/5629 uzavřené 

dne 10.05.2017 mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., max.      

do výše 188 967 916,05 Kč 

doba trvání: 36 měsíců, max. do 30.11.2023 

max. výše sjednané pevné sazby: 1,6 %  p. a. 

 

2. schvaluje uzavření zajišťovacího obchodu, tj. fixaci úrokové sazby 1M PRIBOR, formou 

úrokového swapu na základě Rámcové smlouvy č. 2019011043, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150,150 57 

Praha 5, IČ 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka BXXXVI 46, s následujícími parametry: 

objem a měna: dle aktuálního zůstatku jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 2046/16/5629 uzavřené 

dne 10.05.2017 mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., max.       

do výše 188 967 916,05 Kč 

doba trvání: 36 měsíců, max. do 30.11.2023 

max. výše sjednané pevné sazby: 1,6 %  p. a. 

 

3.  pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského nebo náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou 

uzavřením obchodu (fixace 1M PRIBOR) dle schválených parametrů a podpisem příslušné 

dokumentace (konfirmace) této transakce. 

 

 

905/26/4/2019 Obecně závazná vyhláška č...../2019, o místním poplatku z pobytu 

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

závaznou vyhlášku č..../2019, o místním poplatku z pobytu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.12.2019 

 

 

906/26/4/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Sport Management, s. r. o. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč 

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

a subjektem Sport Management s. r. o., se sídlem Přerov, U tenisu 16, PSČ 750 00, IČ: 

61944068 na částečnou úhradu nákladů na organizaci slavnostního vyhlášení ankety o nejlepší 

české tenisty a tenistky za rok 2019 "Zlatý kanár". Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova na 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) 287 478,6 * - 80,0 287 398,6 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 5,0 * + 80,0 85,0 

*počáteční stavy navazují na jiný návrh 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 731,2 * + 80,0 39 811,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

907/26/4/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Farní sbor Českobratrské 

církve evangelické v Přerově  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                    

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Farní sbor 

Českobratrské církve evangelické v Přerově, se sídlem Č. Drahlovského 912/1, 750 02 Přerov, 

IČ: 47998431, na částečnou úhradu nákladů na organizaci kulturních akcí v souvislosti            

s výročím 17. 11. 1989. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019 za podmínky finančního krytí. 

 

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) 287 483,6 * - 5,0 287 478,6 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 5,0 5,0 

*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 39 726,2 + 5,0 39 731,2 

 

 

908/26/4/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského        

v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč 

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

a subjektem Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní 

náměstí 7/7, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 00097969 na výrobu dokumentárního filmu 

s tematikou Přerovského povstání. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena 

dle návrhu uvedeného v příloze 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 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 287 398,6 * - 100,0 287 298,6 
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3319 110  Ostatní záležitosti kultury 85,0 * + 100,0 185,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 811,2 * + 100,0 39 911,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

909/26/5/2019 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Ubytovací 

jednotky, ul Gen. Štefánika č.p. 2925, Přerov“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. 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. MMPr/006721/2015, a které 

nabylo účinnosti 06.02.2015, ve znění jednotlivých změn územního opatření o stavební 

uzávěře, pro stavbu “Ubytovací jednotky, ul. Gen. Štefánika č.p. 2925, Přerov“, situovanou      

na pozemku parc. č. 5781/20 v katastrálním území Přerov (dle důvodové zprávy a příloh 

tohoto návrhu na usnesení). 

 

2. 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. 

 

 

910/26/6/2019 Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa, přijetí dotace, 

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí dotace ve výši 6.000.000,- Kč, s účelem použití na částečnou úhradu výdajů 

realizace projektu „Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa“. 

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy č. 3908110078 o poskytnutí dotace se Státním fondem rozvoje 

bydlení, IČO: 70856788, zastoupeným Ing. Hanou Pejpalovou, ředitelkou Státního fondu 

rozvoje bydlení a Statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, zastoupeným Ing. Hanou 

Mazochovou,  pověřenou náměstkyní primátora na základě usnesení  Rady města Přerova       

č. 381/13/7/2019 ze dne 4.4.2019, včetně  Informačního memoranda o zpracování osobních 

údajů dle článku 13 a 14 GDPR, které je přílohou č. 1 uvedené Smlouvy. 

 

 

911/26/6/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Snížení energetické 

náročnosti budovy č.p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání                 

v Přerově“  

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

veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 2804/2       

na nám. Přerovského povstání v Přerově“. 
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912/26/6/2019 Veřejná zakázka „Protipožární zabezpečení Městského domu                

v Přerově“ – schválení uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky jednání o nabídkových cenách prací a dodávek souvisejících            

s realizací rekonstrukce protipožárního zabezpečení Městského domu v Přerově provedeného 

na základě usnesení z 23. Rady města Přerova konané dne 26. září 2019, č. usn. 

815/23/6/2019, 

 

2. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o dílo“ mezi statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem, a dodavatelem DAHASL s.r.o., č. p. 45, 503 27 Těchlovice, IČ: 04775325, jako 

zhotovitelem protipožárního zabezpečení Městského domu v Přerově, ve znění přílohy č. 2 

schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky N006/19/V00014394 a jednací nabídky 

dodavatele. 

Cena za plnění bude činit 2 326 313,26 Kč bez DPH, sazba DPH je 21%. 

 

3. 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. 

 

 

913/26/6/2019 Veřejná zakázka „Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí: SO 

101 – Autobusová zastávka – ul. Brabansko, Přerov“ - schválení 

zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí: SO 101 – Autobusová zastávka – ul. Brabansko, 

Přerov“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí: SO 101 – Autobusová zastávka – ul. Brabansko, 

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

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

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. EUROVIA CS a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín 45274924 

2. STRABAG a.s., Oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc  60838744 

3. SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov 47155558 

4. Antonín Brodacký s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16 Bělkovice-Lašťany 28654501 

5. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 62360213 
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4. ustanovuje, dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 5/2018, komisi pro otevírání obálek, 

posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořadové číslo Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

1. Michal Zácha, DiS. 

  

Zástupce zadavatele Ing. Hana 

Mazochová 

Zástupce zadavatele 

2. Irena Šikulová Odbor správy 

majetku a 

komunálních služeb 

– Oddělení dopravy 

David Holas Odbor správy 

majetku a 

komunálních služeb 

– Oddělení dopravy 

3. Alexandr Salaba Odbor správy 

majetku a 

komunálních služeb 

- Oddělení dopravy 

Ivo Sadílek  Odbor správy 

majetku a 

komunálních služeb  

Oddělení dopravy 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

Bc. Bohdana Kalincová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

914/26/6/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce stoupaček Boženy Němcové 15, 

Přerov“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Rekonstrukce stoupaček Boženy Němcové 15, Přerov“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Rekonstrukce stoupaček Boženy Němcové 15, Přerov“, postupem dle ustanovení § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu          

s vnitřním předpisem č. 16/2016 ve znění č. 5/2018, za podmínky finančních krytí akce 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc 2012/51, Přerov 750 02  49689053 

2. PROFISTAV Přerov a.s, K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov  25395653 

3. ZJS - Realizace staveb s.r.o., Kratochvílova 127/41, 750 02 Přerov   28611942 

4. PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov  27769585 
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5. LIKOSTAV spol. s r.o., Žerotínovo nám. 163/12, 750 02 Přerov  27834280 

6. VT Hranice s.r.o., Teplická 258, 753 01 Hranice 28651103 

 

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  

1. Michal Zácha, DiS. 

  

Zástupce zadavatele Ing. Hana Mazochová 

2. Jaroslav Jaworek  

  

  

Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – 

Oddělení bytové správy 

Dagmar Navrátilová 

3. Marek Rybářík   Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

- Oddělení bytové správy 

Emanuel Řehoř 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

Ing. Ivana Šupová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

915/26/6/2019 Veřejná zakázka „Optické propojení Metropolitní sítě města Přerova    

s novostavbou požární stanice 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. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu N006/19/V00023235 na stavební 

práce s názvem „Optické propojení Metropolitní sítě města Přerova s novostavbou požární 

stanice v Přerově“, z důvodu že do výběrového řízení výše uvedené veřejné zakázky 

vyhlášeného 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“, nebyla ze strany dodavatelů podána žádná nabídka, 

 

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

„Optické propojení Metropolitní sítě města Přerova s novostavbou požární stanice v Přerově“, 

dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

na stavební práce „Optické propojení Metropolitní sítě města Přerova s novostavbou požární 
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stanice 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, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. SITEL, spol. s r.o., Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 14000 44797320 

2. SUPTel a.s., Hřbitovní 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň 25229397 

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

4. Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4 03213595 

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

750 02 Přerov 

25395653 

6. SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 47155558 

 

5. 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 

Jiří Raba 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  

 

6. 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, 

 

7. 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. 

 

 

916/26/6/2019 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení základní školy Přerov, 

Trávník 27““ - 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 služby s názvem 

„Zpracování projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení 

základní školy Přerov, Trávník 27““, dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

„Zpracování projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení 
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základní školy Přerov, Trávník 27““, 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. ARPIK OSTRAVA s.r.o., Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava,       

702 00 Ostrava 

47667419 

2. ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 28608909 

3. Ing. Jaroslav Stojan, Šrobárova 1094/13, 750 02, Přerov - Přerov I-Město 62299085 

4. ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc 25849280 

5. ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o., 1. máje 670/128, Vítkovice, 703 00 Ostrava 27788695 

6. ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o., Dluhonská 1350/43, Přerov – 

Přerov I-Město, 750 02 

43541747 

 

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 

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

Ing. Zdeněk Dostál odborník/věcný gestor Ing. Miroslava 

Machurová 

odborník/věcný gestor 

Mgr. Kamila Burianová Základní škola Přerov, 

Trávník 27 

Mgr. Petr Gotthardt Základní škola Přerov, 

Trávník 27 

 

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 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. 

 

 

917/26/6/2019 Veřejná zakázka „Strategický plán rozvoje statutárního města 

Přerova pro období 2021 - 2027“ - 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 služby s názvem 

„Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 - 2027“, dle příloh č. 1    

a 2, 
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2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby               

s názvem „Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 - 2027“,          

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, tj. schvaluje uveřejnění „Výzvy      

k podání nabídek“ na profilu zadavatele, 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. Grant Help Advisory s.r.o., Václavské náměstí 828/23, Nové Město, 110 00 

Praha 1 

28583493 

2. BERMAN GROUP s.r.o., č.p. 107, 535 01 Semín 25924206 

3. GaREP, spol. s r.o., náměstí 28. října 1896/3, Černá Pole, 602 00 Brno 60702672 

4. Moravskoslezské Investice a Development, a.s., Na Jízdárně 1245/7, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

47673168 

5. MEPCO, s.r.o., Spálená 108/51, Nové Město, 110 00 Praha 1 27143643 

 

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 

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Ing. Hana Mazochová zástupce zadavatele 

Ing. Kamila Lesáková odborník/věcný gestor Ing. František Zlámal odborník/věcný gestor 

Ing. Ivana Šupová vedoucí odd. PZD Ing. Hana Rytířová manažer dotace 

 

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; jednání o uzavření právního jednání 

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

a jeho podpis pak dále provede primátor města. 

 

 

918/26/7/2019 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 606 a  p.č. 607 v k.ú. 

Dluhonice 

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

pozemků p.č. 606 orná půda o výměře 3495 m2  a p.č. 607 orná půda o výměře 3598 m2 v k.ú. 

Dluhonice u Přerova do vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

 

 

 

 



11 

 

919/26/7/2019 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerov  pozemku  p.č. 171/1 a  částí pozemku p.č. 

157, p.č. 168, p.č. 170 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

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

nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - částí pozemků p.č. 151 orná půda, p.č. 152  

orná půda, p.č. 157 orná půda, p.č. 162 orná půda, p.č. 163 orná půda, p.č. 167/1 orná půda, p.č. 167/2 

orná půda, p.č. 168 orná půda, p.č. 170 ostatní plocha jiná plocha dle geometrického plánu č. 546-

101/2007 se jedná o pozemky p.č. 157/3  orná půda o výměře 1016 m2,   p.č. 152/5 orná půda               

o výměře 648 m2, p.č. 152/7 orná půda o výměře 656 m2, p.č. 151 orná půda o výměře 36 m2, p.č. 

157/6 orná půda o výměře 723 m2, p.č. 167/1 orná půda o výměře 627 m2  a  p.č. 166 zahrada              

o výměře 68 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

 

920/26/7/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 258/2 v k.ú. Penčice – uzavření dodatku č. 1 kupní 

smlouvy 

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

dodatku č. 1  kupní smlouvy ze dne 7.9.2017 uzavřené mezi statutárním městem Přerov (jako 

prodávajícím) a paní J.P. (jako kupujícím). Dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje tak, že se 

prodlužuje termín ve kterém kupující vybuduje na své náklady nové připojení pozemku p.č. 258/1        

v k.ú. Penčice ke komunikaci dle předložené dokumentace na stavbu "Sjezd na pozemky p.č. 148/1      

a p.č. 258" a to do 30.8.2020. 

 

 

921/26/7/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/18, 

p.č. 3412/22 vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku smlouvy 

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

dodatku č. 1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 6.6.2019 uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov (jako budoucím kupujícím) a společností MJM agro a.s., se sídlem Litovel, Cholinská 19, IČ: 

6642331 (jako budoucím prodávajícím). Dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje tak, že se mění 

text čl. III, odst. 4 tak, že nově zní takto:  

„Budoucí prodávající se zavazuje převést předmět koupě do vlastnictví budoucího kupujícího bez 

jakýchkoliv právních vad, zejména bez zatížení uvedených v čl. III. odst. 3 této smlouvy. Budoucí 

prodávající zejména nesmí zřídit k předmětu koupě předkupní právo, další zástavní právo mimo 

zástavní právo uvedené v čl. III. odst. 3 této smlouvy, právo stavby dle § 1240 a násl. občanského 

zákona ani věcné břemeno s výjimkou věcných břemen - služebností a jiných zatížení zřízených           

v souvislosti se stavbou „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská.“ 

 

 

922/26/7/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 509/2 a p.č. 510/15 oba v k.ú. Předmostí  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod pozemku p.č. 509/2 

orná půda o výměře 1015 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví paní M.S. do majetku statutárního 

města Přerova za dohodnutou kupní cenu ve výši 148.400,- Kč. 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 510/15 

orná půda o výměře 1504 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví pana Ing. F.J. do majetku 

statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu ve výši 313.100,- Kč. 

 

 

923/26/7/2019 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov  

pozemku  p.č. 2639/14   v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájemního vztahu na nájem části pozemku p.č. 2639/1 

ost. pl.  o výměře 178 m2 v k.ú. Přerov,  uzavřené mezi  statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem  a vlastníky garáží na pozemcích p.č. 2639/4, p.č. 2639/5, p.č. 2639/6, p.č. 

2639/7,  p.č. 2639/8, p.č. 2639/9, p.č. 2639/10, p.č. 2639/11, a p.č. 2637/8, p.č. 2637/9, p.č. 

2637/10, p.č. 2637/11, p.č. 2637/12 vše v k.ú. Přerov jako nájemcem. Nájemní vztah bude 

ukončen ke dni 31.12.2019. 

 

2. schvaluje  uzavření nájemní smlouvy na  pozemek p.č. 2639/14 ostatní plocha, jiná plocha       

o výměře 159 m2 v k.ú. Přerov,  mezi  statutárním městem Přerov jako pronajímatelem             

a vlastníky garáží na pozemcích p.č. 2639/4, p.č. 2639/5, p.č. 2639/6, p.č. 2639/7,  p.č. 2639/8, 

p.č. 2639/9, p.č. 2639/10, p.č. 2639/11,  p.č. 2637/8, p.č. 2637/9, p.č. 2637/10 vše v k.ú. 

Přerov, jako nájemci,  na dobu neurčitou, za roční úhradu  6.360,- Kč, t.j. 578,20 Kč/garáž. 

Účelem nájmu je využití pozemku jako manipulační plocha. 

 

 

924/26/7/2019 Pacht  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 

pozemků v k.ú. Lověšice u Přerova a v k.ú. Bochoř 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření pachtovní smlouvy  na části  pozemků 254/10, orná půda, o výměře 9757 

m2, p.č. 278/11, orná půda, o výměře 912 m2, p.č. 278/30, orná půda, o výměře 883 m2, 

278/40, orná půda, o výměře 30 m2,- p.č. 278/49 orná půda  o výměře 462 m2, p.č. 278/50, 

orná půda, o výměře 862 m2,p.č. 278/51 orná půda o výměře 158 m2   p.č. 322/16,  orná půda,  

o výměře 398 m2, p.č. 322/23, orná půda, o výměře 534 m2, p.č. 322/27 orná půda o výměře 

319 m2  p.č. 322/34, orná půda,  o výměře 1631 m2, p.č. 330/13, orná půda, o výměře 340 m2, 

p.č. 330/25, orná půda,  o výměře 7959 m2, p.č. 330/36, orná půda, o výměře 1092 m2, p.č. 

330/37, orná půda, o výměře 508 m2, p.č. 471, ostatní plocha, o výměře 2483 m2,  p.č. 505/3, 

ostatní plocha, o výměře 493 m2, p.č. 548/11, orná půda, o výměře 158 m2,  p.č. 548/47, orná 

půda, o výměře 504 m2, p.č. 548/51, orná půda o výměře 199 m2, p.č. 548/54, orná půda,         

o výměře 597 m2, p.č.473 ostatní plocha  o výměře 258 m2, p.č. 472 ostatní plocha o výměře  

319 m2,  p.č. 475 ostatní plocha o výměře 6 m2, p.č. 481/1 ostatní plocha o výměře 52 m2,  p.č. 

481/2 orná půda o výměře 73 m2, p.č. 548/18 ostatní plocha o výměře 3 m2, p.č. 474/2 ostatní 

plocha o výměře 206 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova a pozemků p.č. 1064/8, orná půda,        

o výměře 567 m2, p.č. 1064/9, orná půda, o výměře 381 m2, p.č. 1367, orná půda, o výměře 

242 m2, p.č. 1444/1, orná půda, o výměře 186 m2, p.č. 1444/2,  orná půda, o výměře 448 m2, 

p.č. 1449/1, orná půda, o výměře 236 m2, p.č. 1449/2, orná půda, o výměře 882 m2, p.č. 1460, 

orná půda, o výměře 357 m2, p.č. 1544, orná půda, o výměře 1370 m2, p.č. 1602/1, orná půda,  

o výměře 1322 m2, p.č 1622, orná půda,  o výměře 3958 m2, p.č. 1633/1, orná půda, o výměře 

268 m2, p.č. 1649/1, orná půda,  o výměře 1745 m2,  p.č.  2154, orná půda, o výměře 4222 m2, 

p.č. 2176/29, orná půda, o výměře 24 m2, p.č. 2176/32,  orná půda, o výměře 111 m2, p.č. 

2176/36, orná půda, o výměře 44 m2,   p.č. 2176/2 ostatní plocha o výměře 22 m2, - p.č. 

2176/61 orná půda o výměře 52 m2 p.č. 1633/2 orná půda  o výměře 11 m2, p.č. 1602/2 orná 

půda o výměře 8 m2, p.č.1348 orná půda o výměře  420 m2, p.č. 1477/1 orná půda o výměře    
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95 m2 vše v k.ú. Bochoř mezi statutárním městem Přerov jako propachtovatelem a společností  

SALIX MORAVA a.s. Revoluční 130/30 Horní Moštěnice, jako pachtýřem na dobu neurčitou 

s roční výpovědné lhůtou za částku 4 500,- Kč/ha/rok. 

 

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

usnesení v k.ú. Lověšice a k.ú. Bochoř , za období od 1.9.2019 do 30.11.2019 ve výši 4384,- 

Kč. 

 

 

925/26/7/2019 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - pozemků 

p.č. 1040/5 a  p.č.  1040/7 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  uzavření  dodatku č 1. k pachtovní smlouvě ze dne 

29.9.2015  na  pacht části pozemku p.č. 1040/5 orná půda o výměře 10207 m2 a části pozemku p.č. 

1040/7 orná půda o výměře  37236 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov jako propachtovatelem  a společností AGRAS Želátovice a.s. jako pachtýřem. Dodatkem č. 1    

se mění předmět pachtu tak, že předmětem pachtu je místo pozemku p.č. 1040 orná půda část 

pozemku p.č. 1040/5 orná půda o výměře 10207 m2 a část pozemku p.č. 1040/7 orná půda o výměře  

37236 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. Celková výše pachtovného se mění na 16 605,- Kč/rok. 

 

 

926/26/7/2019 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostoru v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

(Chemoprojekt) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 23.6.2014   

na prostor sloužící podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov          

I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) -  místnosti č. S03           

o výměře 15,7 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Petrem Sehnulou, 

místem podnikání Citov 166, IČ 75948818, jako nájemcem. 

 

 

927/26/7/2019 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, od 14.11.2019 do 3.1.2020. Účelem výpůjčky bude využití části obvodové stěny jako 

reklamního zařízení k propagaci vánočního programu pořádaného na náměstí TGM. Ujednáním 

smlouvy je stanovení výše podpory malého rozsahu (de minimis). 
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928/26/7/2019 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku  p.č.  

241/2 zahrada o výměře 64 m2 v k.ú. Předmostí mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem        

a Mgr. J.R., jako výpůjčitelem. 

Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  

Předmět výpůjčky bude využit k umístění včelích úlů. 

 

 

929/26/7/2019 Bezúplatný převod movité věci – stolu pro obřadníka z vlastnictví 

statutárního města Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod movité věci – stolu pro obřadníka, 

inv. č. 442-00001670, z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví obce Obec Horní 

Moštěnice, se sídlem Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41, IČ 00301264 a uzavření darovací 

smlouvy. 

 

 

930/26/7/2019 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova –  

mobilního telefonu Samsung Galaxy J6 Dual     

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod movité věci - mobilního telefonu 

Samsung Galaxy J6 Dual, inv.č. 442-00015560, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

Mgr. J.S., za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 2.462,-Kč (včetně DPH). 

 

 

931/26/7/2019 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) 

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 ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší 

technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Technické služby města 

Přerova, s.r.o., Na Hrázi 3165/17, Přerov I – Město, 750 02, IČ: 27841090, za účelem dovozu 

vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka. 

 

Termín: 

16. 11. 2019, 6:00 – 14:00 hod 

Trasa výjimky: 

ul. Pod Valy, ul. Kozlovská, ul. Bayerova, ul. Tř. 17. listopadu, ul. Komenského, ul. Palacká, ul. 

Bratrská, Nám. T. G. Masaryka. 

vlastník vozidla: 

Montáže Přerov a.s., IČ: 45193657, 9. Května, 3303/119, Přerov 

 

RZ M01 0293 LIEBHERR LTM1040 – hmotnost jízdní soupravy (kg) 39 500  

RZ 4M6 8813 MAN – hmotnost jízdní soupravy (kg) 90 000/48 000  

RZ 2M7 0877 NOTEBOOM – hmotnost jízdní soupravy (kg) 80 000/70 000 
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932/26/7/2019 Renovace kašny na nám. T. G. Masaryka v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na renovaci pískovcové kašny na nám. T. G. Masaryka       

v Přerově včetně pískovcové kruhové dlažby pod kašnou mezi statutárním městem Přerov, IČ 

00301825, se sídlem Přerov I – Město, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov a dodavatelem prací, 

společností Přírodní kámen s.r.o., IČ 45353174, se sídlem Pod Habrovkou 2342/2, Dejvice, 

164 00 Praha 6, za celkovou cenu 159 524,00 Kč bez DPH, tj. 193 024,04 Kč včetně DPH     

21 % s termínem realizace do 30.6.2020. Smlouva o dílo je doložena v příloze č. 2 předlohy, 

 

2. pověřuje vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb Ing. Miloslava Dohnala 

uzavřením smlouvy o dílo dle bodu 1 návrhu na usnesení. 

 

 

933/26/7/2019 Smlouva o dílo: LHC Přerov 2  – těžba dříví, 2019  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o těžbě kůrovcového dříví do konce roku 2019, 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na těžbu dříví – SML/1670/2019, která je doložena             

v příloze č. 1 předlohy, 

 

 

934/26/8/2019 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole 

Přerov, Za mlýnem 1  

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

dodatku č. 6 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne              

1. 3. 2002 mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov,  

Za mlýnem 1. Předmětem tohoto dodatku je předání investiční akce s názvem „Rekonstrukce školního 

hřiště ZŠ Přerov, Za mlýnem 1“ k hospodaření v pořizovací ceně 24.004.915,25 Kč, s účinností         

od 1. 1. 2020.   

Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

 

 

935/26/8/2019 Základní škola Přerov, Trávník 27 – předfinancování realizace 

projektu Národního programu Životní prostředí  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předfinancování projektu Základní 

školy Přerov, Trávník 27, IČ: 451800, s názvem „Environmentální a badatelská výuka             

v přírodní zahradě na Trávníku“ z prostředků statutárního města Přerova ve výši 340 000 Kč,    

a to na základě rozhodnutí č. 03821862 o poskytnutí finančních prostředků ve výši 341 206 Kč 

ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Projekt bude realizován v souladu         

s Výzvou č. 16/2017 Ministerstva životního prostředí, dle podmínek Národního programu 

Životního prostředí, 
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2. 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) 287 298,6* - 340,0 286 958,6 

3113 610 Základní školy 39 169,8* + 340,0 39 509,8 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v ti. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 63 365,2 + 340,0 63 705,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. ukládá Základní škole Přerov, Trávník 27, IČ: 451800, bezodkladně po obdržení finančních 

prostředků od Státního fondu životního prostředí České republiky jako poskytovatele dotace 

vrátit finanční prostředky určené na předfinancování projektu uvedeného v bodě 1 tohoto 

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

 

 

936/26/8/2019 Mateřská škola Přerov, Optiky 14 – uzavření nájemní smlouvy na 

dobu neurčitou   

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou, mezi 

Mateřskou školou Přerov, Optiky 14 jako pronajímatelem a Jaroslavem Obručou, IČ: 22969331 jako 

nájemcem. Předmětem smlouvy je nájem nebytového prostoru v suterénu budovy č.p. 2714                

na pozemku p.č. 5196/23 v k.ú. Přerov o výměře 46 m2, a to za účelem provozování opravny kol        

od 1. 1. 2020 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Znění smlouvy je přílohou důvodové zprávy. 

 

 

937/26/8/2019 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Pod Skalkou  

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2019/2020 výjimku z maximálního počtu 

dětí v Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14, kde lze 

na odloučeném pracovišti mateřské školy Pod Skalkou 13, naplnit i třetí třídu do počtu 25 dětí. 

 

 

938/26/8/2019 Přijetí peněžitých darů účelově určených do vlastnictví příspěvkové 

organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitých darů účelově určených do vlastnictví 

Základní školy Přerov, Trávník 27 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem,       

ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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939/26/9/2019 Akční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Přerov 2020  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Akční plán 

rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov 2020, který 

je přílohou tohoto materiálu. 

 

 

940/26/9/2019 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 IROP - 7. výzvy MAS Střední Haná            

s názvem "STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí               

k sociální inkluzi – aktivity Rozvoj Sociálních služeb a Rozvoj Komunitních center", vázanou 

na 62. výzvu IROP „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“. 

 

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

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

 

 

941/26/9/2019 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše pro nájem 28,75 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. 1), s panem S.B., za nájemné 

ve výši 1.502 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 

za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 15 v Přerově, Jižní čtvrť II/13,       

s panem F.K. 

 

3. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 15 v Přerově, Jižní čtvrť II/13,       

s paní T.H. 

 

4. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 15 v Přerově, Jižní čtvrť II/13,       

s paní V.H. 

 

5. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 15 v Přerově, Jižní čtvrť II/13,      

s panem J.H. 

 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 15 v Přerově, Jižní čtvrť II/13,      

s paní A.G. 
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942/26/9/2019 Bezúplatný převod movitého majetku ve vlastnictví Sociálních služeb 

města Přerova, p. o. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod movitého majetku ve vlastnictví Sociálních služeb města 

Přerova, p. o., se sídlem Přerov, Kabelíkova 3217/14a, IČ: 49558854 do vlastnictví 

statutárního města Přerov, a to čtyř kusů nahřívacích vozíků „vodní lázeň dělená“ a uzavření 

smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi statutárním městem Přerovem a Sociálními 

službami města Přerova, p. o., jejímž předmětem bude tento movitý majetek. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Michala Záchu, DiS. k jednání o uzavření právního jednání 

podle bodu 1 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu. 

Odpovídá: Mgr. Jana Žouželková 

Termín: 31.12.2019 

 

 

943/26/10/2019 Dodatek č. 2 a 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 

dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  ruší usnesení č. 851/23/10/2019, kterým Rada města Přerova na své 23. schůzi konané dne  

26.09.2019 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 

dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem, zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkovou 

organizací 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě       

o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova        

s Olomouckým krajem zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního systému 

Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, ve znění, které tvoří Přílohu č. 1 a 2 důvodové 

zprávy 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě      

o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova        

s Olomouckým krajem zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního systému 

Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, ve znění, které tvoří Přílohu č. 3 a 4 důvodové 

zprávy. 

 

 

944/26/10/2019 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 

předpisů 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vydává vnitřní předpis č. ……/2019, kterým se mění vnitřní předpis č. 8/2018 Organizační 

řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu     

č. 1/2019 a č. 9/2019, a to dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 
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2. schvaluje podle § 102 odstavec 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu 

města Přerova na: 

- 323,7, a to s účinností od 1.1.2020 

 

 

945/26/10/2019 Dohoda o vypořádání za užívání pozemků za účelem zřízení dočasné 

objízdné trasy uzavřená ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o vypořádání za užívání pozemků       

za účelem zřízení dočasné objízdné trasy uzavřené ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

946/26/10/2019 Informace o soudních sporech se společností Dopravní a logistická 

společnost s.r.o., IČ: 28360311, se sídlem U Žebračky 3042/18a, Přerov 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o soudních sporech se společností 

Dopravní a logistická společnost s.r.o., IČ: 28360311, se sídlem U Žebračky 3042/18a, Přerov dle 

důvodové zprávy. 

 

 

947/26/10/2019 Nominace náhradníků do pracovních skupin ŘV ITI  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. nominuje náhradníky do následujících pracovních skupin:  

 do pracovní skupiny Vzdělávání Mgr. Romanu Pospíšilovou, vedoucí odboru sociálních věcí         

a školství MMPr, 

 do pracovní skupiny Zaměstnanost a trh práce Mgr. Petra Mlčocha, tajemníka MMPr, 

 do pracovní skupiny Věda a výzkum Ing. Pavla Galu, vedoucího odboru koncepce a strategického 

rozvoje MMPr, 

 do pracovní skupiny Mobilita Ing. Pavla Galu, vedoucího odboru koncepce a strategického 

rozvoje MMPr, 

 do pracovní skupiny Životní prostředí Ing. Alici Kutálkovou, předsedkyni Komise životního 

prostředí Rady města Přerova, 

 do pracovní skupiny Památky Ing. arch. Kláru Koryčanovou, pracovnici odboru stavebního úřadu 

a životního prostředí MMPr, 
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2. nominuje náhradníky do následujících pracovních skupin:  

 do pracovní skupiny pro Podporu souladu nabídky a poptávky na trhu práce Mgr. Romanu 

Pospíšilovou, vedoucí odboru sociálních věcí a školství MMPr, 

 do pracovní skupiny pro Tvorbu podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky Ing. Hanu 

Mazochovou, náměstkyni primátora, 

 do pracovní skupiny pro Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života Ing. Pavla Galu, 

vedoucího odboru koncepce a strategického rozvoje MMPr. 

 

 

V Přerově dne 7. listopadu 2019 

 

 

 

 

 

             Ing. Petr Měřínský                                                                    Mgr. Petr Kouba 

primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova  

 

 

 

 

 


