USNESENÍ z 45. schůze Rady města Přerova konané dne 10. září 2020

1674/45/2/2020

Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 45. schůze Rady města
Přerova konané dne 10. září 2020

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje upravený program 45. schůze Rady města Přerova konané dne 10. září 2020,

2.

schvaluje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou ověřovatelkou usnesení a zápisu
45. schůze Rady města Přerova.

1675/45/4/2020

Rozpočtové opatření č. 18

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 dle důvodové zprávy
(ad 2).

1676/45/4/2020

Příprava inventarizace majetku a závazků za rok 2020

Rada města Přerova po projednání schvaluje přípravu inventarizace majetku a závazků statutárního
města Přerov za rok 2020 včetně plánu a instrukcí k jejímu provedení.

1677/45/6/2020

Veřejná zakázka „Lávka u pečovatelského domu, ul. Osmek“–
rozhodnutí o zrušení výběrového řízení, schválení zadávacích
podmínek a zahájení opakovaného výběrového řízení, jmenování členů
komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek

Rada města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí výsledky posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení a dalších
zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Lávka
u pečovatelského domu, ul. Osmek“, které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem
dodavatele postupem podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č.
5/2018 a ve znění č. 13/2019 „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, Ing. Kamila Turka, Slezská 781, 739 61 Třinec,
IČ 76015670, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem,

3.

ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Lávka
u pečovatelského domu, ul. Osmek“, z důvodu vyloučení jediného účastníka výběrového
řízení.
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4.

schvaluje zahájení opakovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Lávka u pečovatelského domu, ul. Osmek“, 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 a ve znění č. 13/2019,

5.

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

Pořadové číslo
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Obchodní společnosti, sídlo
***
***
***
***
***

IČ
***
***
***
***
***

ustanovuje, dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 05/2018 a ve znění č. 13/2019,
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

1.
2.

Člen komise
***
***

3.

***

Administrátor
***

Organizace
Náhradník
zástupce zadavatele
***
Magistrát města Přerova,
***
Odbor správy majetku a komunálních služeb,
oddělení dopravy
Magistrát města Přerova, Odbor řízení ***
projektů a investic, Oddělení investic

Organizace
Náhradník administrátora
Magistrát města Přerova, Odbor řízení ***
projektů a investic, Oddělení řízení
projektů, veřejných zakázek a dotací

Organizace
zástupce zadavatele
Magistrát města Přerova,
Odbor řízení projektů a
investic, Oddělení investic
Magistrát města Přerova,
Odbor řízení projektů a
investic, Oddělení investic
Organizace
Magistrát města Přerova,
Odbor řízení projektů a
investic, Oddělení řízení
projektů, veřejných zakázek
a dotací

7.

pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisům dokumentace k veřejné
zakázce, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, oznámení o výběru
dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,

8.

pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání
souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho
uzavření a jeho podpisu

1678/45/6/2020

Veřejná zakázka „Opevnění levého břehu občasné vodoteče na p. č.
633 k. ú. Žeravice“ - 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 „Opevnění
levého břehu občasné vodoteče na p. č. 633 k. ú. Žeravice“ dle příloh č. 1 - 2,

2.

schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Opevnění levého břehu občasné vodoteče na p. č. 633 k. ú. Žeravice“, postupem dle
ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
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předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov, ve znění č. 05/2018 a ve znění
č. 13/2019,

3.

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

Pořadové číslo
1.
2.
3.
4.
5.

4.

Obchodní společnosti, sídlo
***
***
***
***
***

IČ
***
***
***
***
***

ustanovuje, dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 05/2018 a ve znění č. 13/2019,
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

1.
2.

Člen komise
***
***

3.

***

Administrátor
***

Organizace
zástupce zadavatele
Magistrát města Přerova, Odbor správy
majetku a komunálních služeb, Oddělení
správy ostatního majetku a komunálních
služeb
Výbor pro místní část Žeravice

Náhradník
***
***

***

Organizace
Náhradník administrátora
Magistrát města Přerova, Odbor řízení ***
projektů a investic, Oddělení řízení
projektů, veřejných zakázek a dotací

Organizace
zástupce zadavatele
Magistrát města Přerova, Odbor
správy majetku a komunálních
služeb, Oddělení správy ostatního
majetku a komunálních služeb
Výbor pro místní část Žeravice
Organizace
Magistrát města Přerova, Odbor
řízení projektů a investic,
Oddělení 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 prvního 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

1679/45/6/2020

Veřejná zakázka „Centrální pojištění Statutárního města Přerova a
jím zřízených příspěvkových organizací“ – rozhodnutí o výběru
dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

Rada města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí závěry a doporučení externího administrátora QCM s.r.o., Heršpická 813/5,
639 00 Brno, IČ: 26262525, který smluvně zastupuje centrálního zadavatele, v souladu s § 43
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), při
výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením nadlimitní veřejné zakázky na
služby „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových
organizací“, dle příloh důvodové zprávy,

2.

rozhodla, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona, že vybraným dodavatelem na plnění
nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Centrální pojištění statutárního města Přerova
a jím zřízených příspěvkových organizací“ pro část 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za
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škodu a rizika pro Statutární město Přerov a jím zřízené příspěvkové organizace, je
účastník zadávacího řízení Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní
665/21, 186 00 Praha 8, IČ: 47116617, jehož nabídka byla podle výsledku hodnocení nabídek
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
3.

rozhodla, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona, že vybraným dodavatelem na plnění
nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Centrální pojištění statutárního města Přerova
a jím zřízených příspěvkových organizací“ pro část 2. Pojištění vozidel pro Statutární
město Přerov a jím zřízené příspěvkové organizace, je účastník zadávacího řízení Generali
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČ: 45272956, jehož nabídka byla podle
výsledku hodnocení nabídek vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,

4.

rozhodla, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona, že vybraným dodavatelem na plnění
nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Centrální pojištění statutárního města Přerova
a jím zřízených příspěvkových organizací“ pro část 3. Pojištění odpovědnosti zaměstnanců
vůči zaměstnavateli, je účastník zadávacího řízení Pojišťovna VZP, a.s., Ke Štvanici 656/3,
Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 27116913, jehož nabídka byla podle výsledku hodnocení nabídek
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,

5.

ruší zadávací řízení v části 4. Pojištění kybernetických rizik nadlimitní veřejné zakázky na
služby s názvem „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených
příspěvkových organizací“ z důvodu uvedeného v ustanovení § 127 odst. 1, tj. po uplynutí
lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek v zadávacím řízení není
žádný účastník zadávacího řízení.

6.

schvaluje uzavření pojistné smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako pojistníkem, a
společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00
Praha 8, IČ 47116617, jako pojistitelem, na veřejnou zakázku „Centrální pojištění statutárního
města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“ pro část 1. Pojištění majetku a
odpovědnosti za škodu a rizika pro Statutární město Přerov a jím zřízené příspěvkové
organizace.
Pojistná smlouva se sjednává na dobu 5 let. Pojistné pro jeden pojistný rok bude činit 5 134
800 Kč, za celou dobu trvání smlouvy bude pojistné činit 25 674 000 Kč.
K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a
vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 40. Rady
města Přerova konané dne 25. června 2020 (usnesení č. 1499/40/6/2020), pověřena
náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová.

7.

schvaluje uzavření pojistné smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako pojistníkem, a
společností Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČ: 45272956,
jako pojistitelem, na veřejnou zakázku „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím
zřízených příspěvkových organizací“ pro část 2. Pojištění vozidel pro Statutární město
Přerov a jím zřízené příspěvkové organizace.
Pojistná smlouva se sjednává na dobu 5 let. Pojistné pro jeden pojistný rok bude činit 333 959
Kč, za celou dobu trvání smlouvy bude pojistné činit 1 669 795 Kč.
K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a
vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 40. Rady
města Přerova konané dne 25. června 2020 (usnesení č. 1499/40/6/2020), pověřena
náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová.

8.

schvaluje uzavření pojistné smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako pojistníkem, a
společností Pojišťovna VZP, a.s., Ke Štvanici 656/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 27116913,
jako pojistitelem, na veřejnou zakázku „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím
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zřízených příspěvkových organizací“ pro část 3. Pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči
zaměstnavateli.
Pojistná smlouva se sjednává na dobu 5 let. Pojistné pro jeden pojistný rok bude činit 352 180
Kč, za celou dobu trvání smlouvy bude pojistné činit 1 760 900 Kč.
K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a
vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 40. Rady
města Přerova konané dne 25. června 2020 (usnesení č. 1499/40/6/2020), pověřena
náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová.

1680/45/6/2020

Veřejná zakázka „Redigitalizace kina Hvězda“ - 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
N006/20/V00015371 na dodávky s názvem „Redigitalizace kina Hvězda“, které vyplývají
z provedení úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „zákon“) a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto úkonů
podle § 42 odst. 1 zákona,

2.

rozhodla o výběru dodavatele AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10,
IČ: 48108375, kterého v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona vybrala k uzavření
smlouvy jako jediného účastníka zadávacího řízení,

3.

schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o dílo a komplexní podpoře provozu a užívání“ mezi
statutárním městem Přerov, jako objednatelem a vybraným dodavatelem AV MEDIA, a.s.,
Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375, jako zhotovitelem, ve znění
přílohy č. 2 schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného
dodavatele.
Cena za provedené dílo, tj. cena za dodávku a montáž zařízení pro proces obnovení digitálního
kina podle standardu DCI, vč. záručního servisu a podpory činí celkem 2 981 000,00 Kč bez
DPH, tj. 3 607 010,00 Kč s DPH.
Cena preventivního pozáručního servisu za 1 rok, tj. provedení odborné profylaktické
prohlídky zařízení a technologického řetězce a provedení preventivní údržby a seřízení
zařízení činí 250,00 Kč bez DPH, tj. 302,50 Kč s DPH.
Cena za 1 hodinu servisního zásahu činí 190,00 Kč bez DPH, tj. 229,90 Kč s DPH.
Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným
dodavatelem a jeho podpis provede, na základě usnesení 42. Rady města Přerova konané dne
6. srpna 2020 (č. usn. 1587/42/6/2020), Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora.

1681/45/6/2020

Veřejná zakázka „Výměna 2 ks osobních výtahů v bytových domech
Osmek 5 a 7 v Přerově“ – 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 „Výměna 2 ks osobních výtahů v bytových domech
Osmek 5 a 7 v Přerově“, zadávané v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
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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.

vylučuje ze zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. c) zákona účastníka
č. 2 společnost Schindler CZ, a.s., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00
Praha 5, IČ: 27127010, neboť účastník změnil po podání nabídky celkovou nabídkovou cenu,

3.

rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „Výměna 2 ks
osobních výtahů v bytových domech Osmek 5 a 7 v Přerově“, je účastník zadávacího řízení
společnost Beta Control s.r.o., se sídlem Černého 829/58, Bystrc, 635 00 Brno, IČ:
60696052, jehož nabídka respektuje stanovené zadávací podmínky,

4.

schvaluje uzavření smlouvy o dílo a servisní smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako
objednatelem, a společností Beta Control s.r.o., se sídlem Černého 829/58, Bystrc, 635 00
Brno, IČ: 60696052, jako dodavatelem, veřejné zakázky „Výměna 2 ks osobních výtahů
v bytových domech Osmek 5 a 7 v Přerově.“

5.

schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR

ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

2212

021

3612

021

Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210429 –
Most přes Olešnici, ul. Pod Lesem,
Žeravice)
Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210591 –
Výměna výtahů Osmek 5 a 7)

8 675,3

rozpočtové
opatření
- 300,0

rozpočet
po úpravě
8 375,3

2 530,0

+ 300,0

2 830,0

Cena za plnění bude činit:
1.) 2 446 000,- Kč bez DPH, tj. 2 812 900,-Kč včetně 15% DPH za dodávku výtahů (smlouva
o dílo)
2.) 118 800,- Kč bez DPH za 5-letý záruční servis (servisní smlouva)
Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo a servisní smlouvy mezi
objednatelem a dodavatelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hany
Mazochové, na základě jejího pověření usnesením 40. Rady města Přerova č. usnesení
1501/40/6/2020 ze dne 25. 6. 2020.

1682/45/7/2020

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z
majetku statutárního města Přerova – id. 1/7 pozemku p.č. 1188 v k.ú.
Přerov.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod
nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – podílu ve výši id. 1/7 pozemku p.č. 1188 ostatní
plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Přerov.
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1683/45/7/2020

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4293/1 v k.ú.
Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod
nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4293/1 ost. plocha o výměře
cca 5 m2 v k.ú. Přerov.

1684/45/7/2020

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z
majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č. 1187 v k.ú.
Újezdec u Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr
statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 1187 orná půda o celkové výměře 1.215 m2
v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerov.

1685/45/7/2020

Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku
statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 1195, p.č. 1183, p.č.
1196 vše v k.ú. Dluhonice a částí pozemků p.č. 633/53, p.č. 633/54, p.č.
549, p.č. 528/2, p.č. 528/1 a p.č. 528/3 vše v k.ú. Předmostí

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku
p.č. 1183 orná půda o výměře cca 157 m2, části pozemku p.č. 1195 orná půda o výměře cca 46 m2
a pozemku p.č. 1196 orná půda o výměře 132 m2 vše v k.ú. Dluhonice a části pozemku p.č. 528/1
ostatní plocha o výměře cca 3192 m2, části pozemku p.č. 528/2 ostatní plocha o výměře cca 10 m2,
části pozemku p.č. 528/3 ostatní plocha o výměře cca 302 m2, části pozemku p.č. 549 ostatní plocha
o výměře cca 209 m2, části pozemku p.č. 633/53 ostatní plocha o výměře cca 314 m2 a části pozemku
p.č. 633/54 ostatní plocha o výměře cca 44 m2 vše v k.ú. Předmostí.

1686/45/7/2020

Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovitých věcí v majetku
statutárního města Přerova - částí budovy č.p. 2804, příslušné k části
obce Přerov I -Město, která je součástí pozemku p.č. 2155/4 v k.ú.
Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých
věcí v majetku statutárního města Přerova - prostor situovaných v suterénu, přízemí a 1. patře budovy
č.p. 2804, příslušné k části obce Přerov I -Město, která je součástí pozemku p.č. 2155/4 v k.ú. Přerov.

1687/45/7/2020

Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovité věci ve vlastnictví
statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 643/102 jiný
nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 643, příslušné k části obce
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov (Žetotínovo nám.
4)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem nebytové
jednotky č. 643/102 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 643, příslušné k části obce
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Přerov I-Město, na pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov (Žetotínovo nám. 4) o celkové výměře 119,50 m2
ve vlastnictví statutárního města Přerov.

1688/45/7/2020

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
– pozemků p.č. 5852/1, p.č. 5853/1 a p.č. 5853/2 vše v k.ú. Přerov a
pozemků p.č. 450/1 a p.č. st. 304, jehož součástí je stavba č.e. 14 vše v
k.ú. Lověšice u Přerova.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný
převod pozemků p.č. 5852/1 zahrada o výměře 1805 m2, p.č. 5853/1 ovocný sad o výměře 3351 m2
a p.č. 5853/2 ost. plocha o výměře 16 m2 vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 450/1 zahrada o výměře
1426 m2, p.č. st. 304 zast. plocha a nádvoří o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba rod. rekr. č.e. 14
příslušná k části obce Přerov III – Lověšice vše v k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví statutárního
města Přerova do vlastnictví ***, za kupní cenu v místě a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého
posudku ve výši 1 944 040,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty
ve smyslu ust. § 56 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

1689/45/7/2020

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města
Přerova - pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8 oba v k.ú. Kozlovice
u Přerova – uzavření dodatku č. 2 k budoucí darovací smlouvě

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč dle čl. III, odst. 4. za porušení
povinností uvedených v čl. III, odst. 1,2 a 3 smlouvy o budoucí darovací smlouvě uzavřené
mezi panem R*** Š***, bytem ***, jako budoucím dárcem, a statutárním městem Přerov,
jako budoucím obdarovaným, dne 8.6.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.9.2017.

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o budoucí darovací smlouvě uzavřené dne 8.6.2017, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne
21.9.2017 mezi R*** Š***, bytem ***, jako budoucím dárcem, a statutárním městem Přerov,
jako budoucím obdarovaným. Dodatkem se mění a doplňuje Článek III. smlouvy - Prohlášení
smluvních stran – a to tak, že budoucí dárce je oprávněn zřídit k tíži budoucího darovaného
pozemku p.č. 722/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.,
se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035 věcné břemeno spočívající v právu umístit,
provozovat, opravovat, udržovat a strpět zařízení distribuční soustavy na služebném pozemku
p.č. 722/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova, a provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci a to v
rozsahu dle geometrického plánu č. 709-528/2019 .

1690/45/7/2020

Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3, p.č. 465/4, p.č. 649/25,
p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část
pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – dohoda o skončení budoucí směnné
smlouvy a záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 465/3, p.č. 465/4, p.č.
649/25, p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova

Rada města Přerova po projednání:
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1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody o skončení smlouvy
o budoucí směnné smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Přerov a společností
ADVISER s.r.o., se sídlem Přerov, Seifertova 2834/33, IČ: 25819895 ze dne 5.1.2009, ve
znění dodatku č. 1 ze dne 24.8.2010, dodatku č. 2 ze dne 21.12.2016 a dodatku č. 3 ze dne
14.6.2019.

2.

schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků p.č. 465/3 ostatní
plocha o výměře 29 m2, p.č. 465/4 ostatní plocha o výměře 8 m2, p.č. 649/25 ostatní plocha
o výměře 224 m2, p.č. 649/26 ostatní plocha o výměře 219 m2 a p.č. 684/13 ostatní plocha
o výměře 185 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova do majetku statutárního města Přerova.

1691/45/7/2020

Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova jednotky č. 555/4 (jiný nebytový prostor) ve stavbě pro administrativu
č.p. 555 (nám. T.G. Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov
I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem
Přerov jako pronajímatelem a obchodní společností Grymovská obchodní společnost, s.r.o., IČ
62303589, se sídlem č.p. 32, 751 21 Grymov, jako nájemcem na nájem nemovité věci vlastnictví
statutárního města Přerova - jednotky č. 555/4 (jiný nebytový prostor) o výměře 16,12 m2 v 1. NP
stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G. Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město,
postavené na pozemku p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 v k.ú. Přerov. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 24.180,Kč/rok, která bude navýšena o DPH v platné sazbě daně, s tím, že nájemce bude hradit pronajímateli
rovněž paušální úhradu nákladů za služby spojené s užíváním předmětu nájmu (tj. náklady za
vytápění, náklady za vodné a stočné, náklady za odvod srážkové vody a náklady za dodávku energie)
v celkové výši 441,- Kč/měsíc včetně DPH. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu jako prodejny
denního tisku, časopisů, cigaret, tabáku a tabákových výrobků a jako sběrny SAZKA a.s. Součástí
nájemní smlouvy je závazek nájemce uhradit pronajímateli jednorázovou úhradu za užívání předmětu
nájmu bez právního důvodu ode dne 18.5.2020 do dne účinnosti nájemní smlouvy v poměrné výši
24.180,- Kč/rok, která bude navýšena o DPH v platné sazbě daně a jednorázovou úhradu nákladů za
služby spojené s užíváním předmětu nájmu (tj. náklady za vytápění, náklady za vodné a stočné,
náklady za odvod srážkové vody a náklady za dodávku energie) nájemcem bez právního důvodu ode
dne 18.5.2020 do dne účinnosti nájemní smlouvy v poměrné výši 441,- Kč/měsíc včetně DPH.

1692/45/7/2020

Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – část
nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově
administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na
pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16)

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne
29.12.2019 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a evidovanou církevní
právnickou osobou Charita Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 1295/27, IČ 45180270 jako
nájemcem na část nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555,
příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) - místnosti
č. 309 a č. 310 o celkové výměře 33,2 m2.
Dodatek č. 1 se týká změny výše nájemného, kdy původní výše nájemného 63.600,-Kč/rok se mění
na novou výši nájemného 1.000,- Kč/rok (dle vnitřního předpisu č. 12/2017 čl. X, odst. II, bod 1).
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1693/45/7/2020

Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části
pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov a souhlas s umístěním stavby na
části pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu a nájemní
smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov
a pronajímatelem a MOL Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 1, Purkyňova 2121/3, IČ: 49450301
jako stavebníkem a nájemcem. Předmětem nájmu je část pozemku 6706/1 o výměře 2 m2 v k.ú.
Přerov, doba nájmu určitá do 30.6.2024, výše nájemného je stanoveno ve výši 169,-Kč/m2/rok, tj.
celkem 338,- Kč ročně navýšených o příslušnou sazbu DPH. Součástí smlouvy je založení práva pro
MOL Česká republika, s.r.o. umístit a provést na pronajaté části pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov
stavbu „Stavební úpravy ručního mytí a mycí linky čerpací stanice MOL Přerov – Lipnická“.

1694/45/7/2020

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:
1.

schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část obvodové stěny o výměře 4 x 6 m budovy –
objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č.
137 v k.ú. Přerov (náměstí TGM 8) mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem
a nadačním fondem "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu", se sídlem Přerov
I-Město, Kratochvílova 148/1, IČ 49558005, jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na
dobu určitou 29 dnů, s účinností od 11.9.2020 do 9.10.2020. Účelem výpůjčky bude využití
části obvodové stěny jako reklamního zařízení k propagaci 37. ročníku Československého
jazzového festivalu. Ujednáním smlouvy bude poskytnutí podpory malého rozsahu.

2.

schvaluje záměr statutárního města Přerov - výpůjčku části 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).

1695/45/7/2020

Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –
prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části obce
Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 104 v k.ú.
Předmostí (Hranická 14)

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na prostor - místnost č. 17
o výměře 75 m2 v 1. NP v budově občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části obce Přerov IIPředmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 104 v k.ú. Předmostí (Hranická 14) mezi statutárním
městem Přerov jako půjčitelem a spolkem Český svaz bojovníků za svobodu, IČ 0442755, se sídlem
Legerova 1854/22, Nové Město, 120 00 Praha 2 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu
určitou, od 14.9. do 6.10.2020. Účelem výpůjčky bude využití prostoru pro uskladnění movitých věcí
spolku. Náklady na spotřebované energie nebudou vypůjčitelem hrazeny.
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1696/45/7/2020

Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6200/1 a p.č.
7160/1 oba v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti
odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných
pozemcích inženýrskou síť – vodovodní potrubí a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky
v souvislosti se zřízením, umístěním, provozováním, opravami, údržbou, obnovou a odstraněním
inženýrské sítě – vodovodního potrubí k tíži pozemků p.č. 6200/1 a p.č. 7160/1 oba v k.ú. Přerov, a to
ve prospěch Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, IČ
47674521 v rozsahu dle geometrického plánu č. 6428-329/2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov,
se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného břemene –
služebnosti, Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava 482/21, Přerov I – Město, IČ
47674521, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390,
jako investorem. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou,
dle geometrického plánu č. 463-162/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 20.000, - Kč. V ceně je
zahrnuta příslušná sazba DPH.

1697/45/7/2020

Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 367/14, 486, 491/1,
549/1, 549/2, 549/13 a 549/33 vše v k.ú. Lověšice u Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti
odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných
pozemcích inženýrskou síť – komunikačního vedení a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky
v souvislosti se zřízením, umístěním, provozováním, opravami, údržbou, obnovou a odstraněním
inženýrské sítě – komunikačního vedení k tíži pozemků p.č. 367/14, 486, 491/1, 549/1, 549/2, 549/13
a 549/33 vše v k.ú. Lověšice u Přerova, a to ve prospěch Správy železnic, státní organizace, se sídlem
Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, IČ 70994234 v rozsahu dle geometrického
plánu č. 455-188/2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov,
se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného břemene –
služebnosti, Správou železnic, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město,
PSČ 110 00, IČ 70994234, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti, a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle,
IČ 65993390, jako investorem. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena
na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 455-188/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 70.000, Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.

1698/45/7/2020

Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – služebnosti
na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 403/1, p.č. 458/1, p.č. 486/5, p.č. 487/1, p.č. 487/2, p.č.
548/1 a p.č. 562/2, v k.ú. Kozlovice u Přerova

Rada města Přerova po projednání:
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1.

souhlasí s umístěním stavby „Kozlovice u Př., Za školou, obnova vNN, kNN, číslo stavby IE12-8006612“ na pozemku p.č. 403/1, 458/1, 486/5, 487/1, 487/2, 548/1 a 562/2 vše v k.ú.
Kozlovice u Přerova, v rozsahu dle předložené dokumentace.

2.

schvaluje nájem části pozemku p.č. 403/1 ostatní plocha o výměře 40 m2, p.č. 458/1 ostatní
plocha o výměře 9 m2, p.č 486/5 ostatní plocha o výměře 34,5 m2, p.č. 487/1 zahrada
o výměře 40,5 m2, p.č. 487/2 zahrada o výměře 13 m2, p.č. 548/1 ostatní plocha o výměře
726 m2 a p.č. 562/2 ostatní plocha o výměře 3 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. Nájemné
bude hrazeno za dobu faktického užívání pozemků a jeho výše je stanovena na základě
Vnitřního předpisu č. 12/2017 vydaného Radou města Přerova s účinností od 15. 6. 2017
a činí 45,- Kč/m2/rok.

3.

schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného
břemene – služebnosti zřídit a provozovat soustavu kabelové vedení NN a s tím spojeného
omezení povinného, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění soustavy kabelového vedení NN
k tíži pozemku p.č. 403/1, 458/1, 486/5, 487/1, 487/2, 548/1 a 562/2 vše v k.ú. Kozlovice u
Přerova v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce
a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 2472903.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení
věcného břemene – služebnosti je stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017
vydaného Radou města Přerova s účinností od 15. 6. 2017 a činí 40,- Kč/bm u pozemku p.č.
403/1, 458/1, 548/1 a 562/2, 26,- Kč/bm u pozemku p.č. 487/1 a 487/2 a 75,- Kč/bm
u pozemku p.č. 486/5, navýšených o příslušnou sazbu DPH, minimálně 1000,- Kč,
navýšených o příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena Smlouva o právu
provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem
Přerovem, jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti
a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035, jako
stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. Smlouva o zřízení věcného
břemene – služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby a po doložení geometrického plánu
potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene
– služebnosti včetně ochranného pásma na výše uvedených pozemcích budoucím
oprávněným. Oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu,
jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti do katastru nemovitostí.

1699/45/7/2020

Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti
na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 796, 1316/1, 674/5, 247/22, 239/1, 247/20, 247/2, 83, 635,
236/4, 239/19, 239/6, 82, 28/1, 28/2, 28/4, 28/5, 28/6, 22/1, 81, 650/3,
650/6, 674/2 vše v k.ú. Henčlov

Rada města Přerova po projednání:
1.

souhlasí s umístěním stavby „Přerov-Henčlov, obnova vedení, vNN, kNN, PR, číslo stavby
IE-12-8006902“ na pozemku p.č. 796, 1316/1, 674/5, 247/22, 239/1, 247/20, 247/2, 83, 635,
236/4, 239/19, 239/6, 82, 28/1, 28/2, 28/4, 28/5, 28/6, 22/1, 81, 650/3, 650/6, 674/2 vše v k.ú.
Henčlov v rozsahu dle předložené dokumentace.

2.

schvaluje nájem části pozemku p.č. 796 trvalý travní porost o výměře 4,8 m2, p.č. 1316/1
ostatní plocha o výměře 7,05 m2, p.č 674/5 ostatní plocha o výměře 2,85 m2, p.č. 247/22
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ostatní plocha o výměře 2,55 m2, p.č. 239/1 orná půda o výměře 13,05 m2, p.č. 247/20 orná
půda o výměře 22,05 m2, p.č. 247/2 ostatní plocha o výměře 623,1 m2, p.č. 83 ostatní plocha
o výměře 158,4 m2, p.č. 635 ostatní plocha o výměře 343,2 m2, p.č. 236/4 orná půda o výměře
1,65 m2, p.č. 239/19 ostatní plocha o výměře 544,05 m2, p.č. 239/6 ostatní plocha o výměře
16,05 m2, p.č. 82 ostatní plocha o výměře 24 m2, p.č. 28/1 ostatní plocha o výměře 107,1 m2,
p.č. 28/2 ostatní plocha o výměře 80,4 m2, p.č. 28/4 ostatní plocha o výměře 6,3 m2, p.č. 28/5
ostatní plocha o výměře 14,55 m2, p.č. 28/6 ostatní plocha o výměře 2,55 m2, p.č. 22/1 ostatní
plocha o výměře 40,5 m2, p.č. 81 trvalý travní porost o výměře 5,1 m2, p.č. 650/3 ostatní
plocha o výměře 13,95 m2, p.č. 650/6 zahrada o výměře 118,5 m2 a p.č. 674/2 ostatní plocha
o výměře 5,4 m2 vše v k.ú. Henčlov. Nájemné bude hrazeno za dobu faktického užívání
pozemků a jeho výše je stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017 vydaného Radou
města Přerova s účinností od 15. 6. 2017 a činí 45,- Kč/m2/rok.

3.

schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného
z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat soustavu kabelové vedení NN a s tím
spojeného omezení povinného, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění soustavy kabelového vedení NN
k tíži pozemku p.č. 796, 1316/1, 674/5, 247/22, 239/1, 247/20, 247/2, 83, 635, 236/4, 239/19,
239/6, 82, 28/1, 28/2, 28/4, 28/5, 28/6, 22/1, 81, 650/3, 650/6, 674/2 vše v k.ú. Henčlov
v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.,
se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení
věcného břemene - služebnosti je stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017
vydaného Radou města Přerova s účinností od 15. 6. 2017 a činí 40,- Kč/bm u pozemku p.č.
1316/1, 674/5, 247/22, 247/2, 83, 635, 239/19, 239/6, 82, 28/1, 28/2, 28/4, 28/5, 28/6, 22/1,
650/3 a 674/2, 26,- Kč/bm u pozemku p.č. 650/6 a 12,- Kč/bm u pozemku p.č. 796, 239/1,
247/20, 236/4 a 81, navýšených o příslušnou sazbu DPH, minimálně 1000,- Kč, navýšených o
příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno služebnost bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena Smlouva o právu
provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem
Přerovem, jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti a
společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035, jako
stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. Smlouva o zřízení věcného
břemene - služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby a po doložení geometrického plánu
potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene služebnosti včetně ochranného pásma na výše uvedených pozemcích budoucím oprávněným.
Oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, jednorázovou
úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti do katastru nemovitostí.

1700/45/7/2020

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku
statutárního města Přerov - k místnosti č. 1.15 v budově občanské
vybavenosti č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je
součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající
právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti umístit a provozovat monitorovací systém
horkovodu jako součásti soustavy zásobování tepelnou energií a rozvodného tepelného zařízení a s tím
spojeného omezení povinného, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím
pověřeným třetím osobám přístup na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby,
včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto monitorovacího systému horkovodu jako součásti
soustavy zásobování tepelnou energií a rozvodného tepelného zařízení k tíži budovy občanské
13

vybavenosti č.p. 336, příslušné k části Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú.
Přerov – k části místnosti č. 1.15 o výměře 2 m2 situované v 1. NP budovy, která je ve vlastnictví
statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR a.s., se sídlem Ostrava–
Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČ 45193410.
Věcné břemeno – služebnost dle přiloženého nákresu bude uzavřena na dobu neurčitou, za
jednorázovou úhradu stanovenou dohodou na základě znaleckého posudku ve výši 4.000,- Kč, která
bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.

1701/45/7/2020

Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví
statutárního města Přerova - dodatek č. 19 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření
dodatku č. 19 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova,
se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G. Masaryka 8, IČ 45180512 ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků
č. 1 ze dne 2.11.2009, č. 2 ze dne 9.2.2010, č. 3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne
2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 7 ze dne 1.7.2011, č. 8 ze dne 2.10.2012, č. 9 ze dne 28.12.2012,
č. 10 ze dne 17.9.2013, č. 11 ze dne 15.9.2014, č. 12 ze dne 20.4.2015, č. 13 ze dne 19.5.2016, č. 14 ze
dne 30.8.2016, č. 15 ze dne 22.8.2017, č. 16 ze dne 22.8.2017, č. 17 ze dne 23.5.2018 a č. 18 ze dne
29.8.2018, kterým se upravuje zřizovací listina tak, že se do majetku svěřeného k hospodaření vkládá
modernizace scénického osvětlení Městského domu v Přerově, inv. č. 404-00000067 v pořizovací
hodnotě 1.896.725,25 Kč.

1702/45/7/2020

Konečná úprava povrchu vozovek v MČ Čekyně

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje v souvislosti se stavbou „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“
(investorem je VaK Přerov a.s.) provést stavbu „Konečná úprava povrchu vozovek v MČ
Čekyně“, spočívající v pokládce nových živičných obrusných vrstev v celé šířce dotčených
úseků vozovky na ul. Na Červenici, Selská, Zámecká, Na Podlesí, K Rybníčku, Vinohrádky
a Pod Lipami.

2.

pověřuje Odbor majetku a komunálních služeb uzavřením Smlouvy o dílo s firmou OHL ŽS,
a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno na realizaci stavby za nabídkovou cenu
687 267,56 Kč bez DPH, tj. 831 593,75 Kč vč. DPH, viz příloha č.1

1703/45/7/2020

Dodávka a instalace zemní trampolíny Saturnus pro místní část
Újezdec - uzavření smlouvy o dílo

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov a společností
PROLEMAX s.r.o., se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČO: 26342057, ve znění dle
přílohy č.1. Celková cena za provedení díla nepřesáhne částku 194 305,- Kč vč. DPH.

2.

pověřuje odbor správy majetku a komunálních služeb uzavřením smlouvy o dílo se
společností PROLEMAX s.r.o., se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČO: 26342057 dle
přílohy č.1, za podmínky finančního krytí.
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Odpovídá: Ing. M. Dohnal
Termín: 31.10.2020

1704/45/8/2020

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
s.r.o. – souhlas s místem poskytovaného vzdělávání v Přerově

Rada města Přerova po projednání souhlasí s umístěním místa poskytovaného vzdělávání AGEL
Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické s.r.o., IČ: 02560739, se sídlem
Antošovická 107/55, 711 00 Ostrava Koblov, na území statutárního města Přerova.

1705/45/8/2020

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Rada města Přerova po projednání schvaluje, že nositelem projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání III pro území ORP Přerov, Aktivita č. 1 Řízení projektu, Aktivita A bude Regionální
agentura pro rozvoj střední Moravy, IČO: 64631109, se sídlem Horní náměstí 367/5, 779 00
Olomouc.

1706/45/9/2020

Uzavření smlouvy o spolupráci v rámci poskytování materiální pomoci

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci v rámci materiální pomoci mezi statutárním městem
Přerov (jako spolupracující organizací) a Charitou Přerov (jako poskytovatelem), jejímž
předmětem je spolupráce v oblasti poskytování materiální pomoci, kterou se rozumí bezplatné
poskytnutí věcí ve formě ošacení, nábytku a vybavení domácnosti z prostředků charitního
bazaru DarujBer.

2.

pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právního jednání dle
bodu 1 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu.

1707/45/10/2020 Dodatek ke Smlouvě o Implementaci a provozování systému správy
benefitů prostřednictvím Benefity Café
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o Implementaci
a provozování systému správy benefitů prostřednictvím Benefity Café.

1708/45/10/2020 Vnitřní předpis č. ..../2020 upravující pravidla pro provoz a používání
informačních a komunikačních technologií
Rada města Přerova po projednání:
1

vydává Vnitřní předpis č….../2020 upravující pravidla pro provoz a používání informačních
a komunikačních technologií, včetně příloh 1-6, ve znění dle přílohy důvodové zprávy
s účinností ke dni 17.9.2020.

2

ruší Vnitřní předpis č. 14/2011 o používání informačních technologií, včetně příloh, ke dni
17.9.2020.
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1709/45/10/2020 Poskytnutí dotace na podporu využití srážkové vody pro rok 2020
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit
v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu využití srážkové
vody pro rok 2020 (Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
s níže uvedenými žadateli v uvedené výši:


***, na akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady u rodinného domu Přerov VII-Čekyně, v k.ú.
Čekyně, ve výši 17 000 Kč,
*** na akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady u rodinného domu Přerov VII-Čekyně, v k.ú.
Čekyně, ve výši 22 600 Kč.



Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu.

1710/45/10/2020 Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky
Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč,
nejvýše však do výše 50 % celkových uznatelných nákladů, těmto žadatelům

***jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky pro stavební
objekt č.p. 145, na pozemku p.č. 723, k.ú. Čekyně,

***jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky pro stavební
objekt č.ev. 25, na pozemku p.č. 851, k.ú. Čekyně,

*** jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky pro
stavební objekt č.p. 240, na pozemku p.č. 583, k.ú. Čekyně,

*** jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky pro
stavební objekt č.p. 131, na pozemku p.č. 848/1, k.ú. Čekyně,

***jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky pro stavební
objekt č.p. 27, na pozemku p.č. 581, k.ú. Čekyně,

*** jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky pro
stavební objekt č.p. 166, na pozemku p.č. 841, k.ú. Čekyně,

*** jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky pro
stavební objekt č.p. 127, na pozemku p.č. 715, k.ú. Čekyně;

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotací uvedených v bodě 1 usnesení, a to dle vzoru, který je součástí důvodové
zprávy.

3.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu
a závazného ukazatele:

PAR

ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

6409
2321

219
840

Ostatní činnosti j. n. (rezerva)
Odvádění a čištění odpadních
vod a nakládání s kaly

rozpočet
246 803,7*
0,0

rozpočtové
opatření
- 105,0
+ 105,0

rozpočet
po úpravě
246 698,7
105,0

*počáteční stav navazuje na jiný návrh
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

rozpočtové opatření

Dotační programy, ostatní dotace a dary

40 727,2*

+ 105,0

rozpočet
po úpravě
40 832,2

*počáteční stav navazuje na jiný návrh

1711/45/10/2020 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na II. etapě opravy
střechy kostela svatého Vavřince v Přerově.
Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na II. etapu celkové opravy střechy kostela
sv. Vavřince v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov,
Kratochvílova 6, IČ 45180199, ve výši 350 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace bude 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 2020;

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu
a závazného ukazatele:

PAR

ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

6409
3322

219
830

Ostatní činnosti j. n. (rezerva)
Zachování a obnova kulturních památek

247 153,7
0,0

rozpočtové
opatření
- 350,0
+ 350,0

rozpočet
po úpravě
246 803,7
350,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)
Dotační programy, ostatní dotace a dary

rozpočet
40 377,2

rozpočtové opatření
+ 350,0

rozpočet po úpravě
40 727,2

1712/45/10/2020 Změna stanov obchodní společnosti Servisní společnost odpady
Olomouckého kraje, a.s.
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit návrh
změny stanov společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., se sídlem
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 07686501, dle přílohy tohoto materiálu.

V Přerově dne 10. září 2020

Ing. Petr Měřínský
primátor statutárního města Přerova

Ing. Hana Mazochová
náměstkyně primátora statutárního města Přerova
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