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ZÁPIS 

 

z 10. schůze Rady města Přerova konané dne 17. února 2023 

 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 10. schůze Rady 
města Přerova konané dne 17. února 2023 

primátor 

3. Kartelová dohoda na veřejnou zakázku „Zajištění přenosu dat a 
informací v územní samosprávě statutárního města Přerova “ – 
znalecký posudek 

Judr. Lichnovský 

4. Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a 
ČOV Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace 
Penčice - 2. etapa" - uzavření dodatku č. 1  

Ing. Dohnal 

5. Převod id. 1/18 pozemků p.č. 5307/349, p.č. 5307/351, p.č. 
5307/352, p.č. 5307/353, p.č. 5307/354, p.č. 5307/355 a p.č. 
5307/360, vše v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerov 

Ing. Dohnal 

6. Závěr primátor 

 

 

Předsedající:  Ing. Petr Vrána     

 

 

Členové Rady města: 

 

Ing. Tomáš Navrátil, JUDr. Vladimír Lichnovský, Ing. Miloslav Dohnal, Mgr. Petr Kouba, p. Michal 

Zácha, Mgr. Lada Galová, Ing. Petr Měřínský, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Hana Mazochová 

 

                                     

 

Omluveni:  Ing. Tomáš Dostal, 

    

   Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

 

    

    

Dále přítomni:  Zdeněk Daněk – vedoucí odd. organizačního Kanceláře primátora 

Bc. Lenka Chalupová – vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů KP 

 

 

Zapisovatelka:  Iva Kohoutová 
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ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 10. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Vrána dne 17. února 2023                 

v  8:00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 10 radních, omluven byl Ing. Tomáš 

Dostal.  Rada města byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

326/10/2/2023 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 10. schůze Rady města 

Přerova konané dne 17. února 2023 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 10. schůze Rady města Přerova konané dne 17. února 2023, 

 

2. schvaluje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského ověřovatelem usnesení a zápisu 

10. schůze Rady města Přerova. 

 

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

 

 

 

327/10/3/2023 Kartelová dohoda na veřejnou zakázku „Zajištění přenosu dat a 

informací v územní samosprávě statutárního města Přerova “ – 

znalecký posudek 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek 

primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí vypracovaný znalecký posudek č. 4385/23 ze dne 

30. ledna 2023 o odhadu škody způsobené kartelovou dohodou v rámci veřejné zakázky „Zajištění 

přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ pro účely soudního řízení. 

 

 

V diskusi se radní shodli dále jednat na základě mimosoudního vyjednávání. 

 

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

 

 

328/10/4/2023 Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV 

Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice -      

2. etapa" - uzavření dodatku č. 1  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Miloslav Dohnal, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 1 k dohodě           

o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice - II. etapa        
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v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. etapa" uzavřené dne 8.9.2022 mezi společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I- Město, 75002,            

IČ: 47674521 a statutárním městem Přerov, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet          

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

586 327,7  + 10 000,0 596 327,7 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet           

po úpravě 

2399 210  Akce nad 500 tis. Kč (č. 2100741 

 – Kanalizace Penčice (spolufinancování)) 

25 000,0 + 10 000,0 35 000,0 

 

 

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

 

 

329/10/5/2023 Převod id. 1/18 pozemků p.č. 5307/349, p.č. 5307/351, p.č. 5307/352, 

p.č. 5307/353, p.č. 5307/354, p.č. 5307/355 a p.č. 5307/360, vše v k.ú. 

Přerov do vlastnictví statutárního města Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Miloslav Dohnal, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit účast statutárního města Přerova ve 

vyhlášené veřejné dražbě nařízené usnesením – dražební vyhláškou vydanou Exekutorským 

úřadem Teplice – soudním exekutorem Mgr. Martinem Svobodou dne 14.02.2023 pod č.j. 110 

Ex 3908/11-2451 a za podmínek v ní uvedených, jejímž předmětem je dražba 

spoluvlastnického podílu id. 1/18 na pozemcích p.č. 5307/349 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, p.č. 5307/353 ostatní plocha, 

zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m2, 

p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 5307/360 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov. Dražba se bude konat dne 28.03.2023 v sídle 

Exekutorského úřadu Teplice. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nabytí nemovitých věcí – 

spoluvlastnického podílu id. 1/18 na pozemcích p.č. 5307/349 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, p.č. 5307/353 ostatní plocha, 

zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m2, 

p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 5307/360 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov statutárním městem Přerovem příklepem ve 

veřejné dražbě dle bodu 1. usnesení. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova svěřit Radě města Přerova pravomoc dle § 85 

písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, rozhodnout o 
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maximální výši podání, která může být statutárním městem Přerov ve veřejné dražbě dle bodu 

1. usnesení učiněna. 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit Bc. Alexandra Salabu, vedoucího 

odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova, zastupováním 

statutárního města Přerova při veřejné dražbě dle bodu 1. usnesení a ke všem činnostem a 

právním jednáním s tím spojeným. 

 

 

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

 

 

 

6. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Vrána ukončil 10. schůzi Rady města Přerova konanou dne 17. února 2023      

v 8:30 hodin. 

 

 

V Přerově dne 17. 2. 2023 

 

 

 

 

Ing. Petr Vrána 

primátor statutárního města Přerova 

JUDr. Vladimír Lichnovský 

náměstek primátora statutárního města Přerova 

 


