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ZÁPIS

ze 4. schůze Rady města Přerova konané dne 4. prosince 2014

ROGRAM:
---------------

1. Zahájení primátor

2. Volba ověřovatele zápisu primátor

3. Finanční záležitosti Ing. Měřínský

4. Rozvojové záležitosti p. Košutek

5. Veřejné zakázky Ing. Měřínský

6. Majetkoprávní záležitosti p. Košutek

7. Školské  záležitosti Bc. Navrátil

8. Sociální záležitosti Bc. Navrátil

9. Různé primátor

10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, primátor

11. Závěr, tiskové zprávy primátor
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Přítomni:

A. Předsedající: Mgr. Vladimír Puchalský 

B. Členové Rady města:

Ing. Petr Měřínský, Bc. Tomáš Navrátil, Pavel Košutek, Ing.arch. Jan Horký, Ing. Jiří Kohout, Mgr. 
Helena Netopilová, Rudolf Neuls, Radek Pospíšilík, Ing. Petr Vrána

C.  Omluveni: Ing. Vladimír Holan

D.  Dále přítomni: Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů

E.  Hosté: dle přiložené prezenční listiny

F. Zapisovatelka Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 4. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 4. prosince 2014
ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 10 členů Rady města . Z jednání byl 
omluven Ing. Vladimír Holan. Rada města byla schopna se právoplatně usnášet. 

2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU

Hlasování o programu:     10 pro

Ověřovatelem usnesení a zápisu 4. schůze Rady města byl navržen p. Rudolf Neuls. 

Hlasování o ověřovateli:   10 pro

37/4/2/2014 Program 4. schůze Rady města Přerova konané dne 4. prosince 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 4. schůze Rady města Přerova konané dne 4. prosince 2014,

2. schvaluje p. Rudolfa Neulse ověřovatelem usnesení a zápisu 4. schůze Rady města Přerova.
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3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.

38/4/3/2014 Rozpočtové opatření č. 19

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle přílohy.

Hlasování : 10 pro

39/4/3/2014 Rozpočtové opatření č. 19 - dodatek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2219 510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500079 –
Sdružená cyklistická stezka a chodník 
Přerov-Laguna)

2 894,0 - 300,0 2 594,0

3745 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
(úpravy veřejných prostranství aj.) 

6 941,8 * + 300,0 7 241,8

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Hlasování : 10 pro

4. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Materiály  předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora p. Pavel Košutek.

40/4/4/2014 Projekt regenerace panelového sídliště Přerov-Trávník

Rada města Přerova po projednání zřizuje Občanskou poradní komisi pro Program regenerace 
panelového sídliště Trávník ve složení: Ing. arch. Jan Horký člen rady města Přerova, Ing. Tomáš 
Tužín, člen zastupitelstva města Přerova, ing. František Zlámal, vedoucí oddělení koncepce a rozvoje 
města, ing. arch. Klára Koryčanová, referentka oddělení koncepce a rozvoje města, Svatava 
Doupalová, referentka odboru správy majetku a komunálních služeb  a tito aktivní občané sídliště: 
Pavel Slezáček, Alice Karlíková, Pavel Zatloukal, Alena Zatloukalová, Jiřina Vaškových. Organizační 
pracovník : Irena Dvořáková, odbor koncepce a strategického rozvoje
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Občanská poradní komise byla doplněna o člena z Rady města Ing. arch. Jana Horkého a člena ze 
Zastupitelstva města Ing. Tomáše Tužína.

Hlasování: 10 pro

Z jednání se omluvil a dočasně odešel Ing. Kohout, tzn. je přítomno 9 radních.

41/4/4/2014 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města 
Přerov pro období 2014-2020

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí navržený postup prací na probíhajícím zpracování strategického plánu a 
předpokládaný harmonogram dokončení plánu.

2. ruší Komisi strategického rozvoje zřízenou jako organizační orgán pro zpracování 
Strategického plánu územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 
2014-2020. Nadále tuto funkci převezme výbor pro plán, rozvoj, investice, a dopravu zřízený 
Zastupitelstvem města dne 10.11.2014.

3. schvaluje předpokládaný harmonogram projednání dle důvodové zprávy.

Primátor Mgr. Puchalský podal doplňující návrh na usnesení – bod 3: Rada města Přerova schvaluje 
předpokládaný harmonogram projednání dle důvodové zprávy.

Hlasování: 9 pro

4.3/4/4/2014 ITI Olomoucké aglomerace

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace k ITI Olomoucké aglomerace dle důvodové zprávy,

2. jmenuje primátora města Mgr. Vladimíra Puchalského členem řídícího výboru ITI Olomoucké 
aglomerace dle důvodové zprávy,

3. schvaluje členy pracovních skupin dle důvodové zprávy,

4. navrhuje Řídícímu výboru do pracovní skupiny PO1 Podpora souladu nabídky a poptávky na 
trhu práce za předsedu........, náhradníka .....

Materiál byl předsedajícím Mgr. Puchalským odložen a bude projednán na příští schůzi Rady města.

Hlasování o odložení projednání předlohy: 9 pro

Na jednání Rady města byl přizván vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. Pavel Gala.

42/4/4/2014 Křížení budoucí dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou    
s vodotečí a místní komunikací Popovice - Vinary v prodloužení ulice 
U Zahradnictví

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o jednáních k umožnění budoucího 
rozšíření místní komunikace Popovice - Vinary v prodloužení ulice U Zahradnictví pod dálničním 
mostem SO 120 realizovaného v rámci dálnice D1, stavby 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou.

Hlasování: 9 pro

43/4/4/2014 Přijetí účelově určeného peněžitého daru na pořízení stojanů na kola

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí účelově určených peněžitých darů v celkové výši 10 500,- Kč na akci 
Výměna a doplnění cyklistických stojanů ve městě Přerově a uzavření darovacích smluv mezi 
statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a těmito subjekty jako dárci:

MENS s.r.o., náměstí Přerovského povstání, 750 01 Přerov, IČ: 47668857 – výše peněžitého daru činí 
6 000,- Kč

Filip Horák, Osmek 516/1, Přerov 75002, IČ: 45184429 – výše peněžitého daru činí 1 500,- Kč

Moravel a.s. Olomouc, Sladkovského 696/42, 783 71 Olomouc-Holice, IČ: 45192511 – výše 
peněžitého daru činí 1 500,- Kč

LUMA trading s.r.o., Za Mlýnem 2945/56, 750 02 Přerov, IČ: 26812002 – výše peněžitého daru činí   
1 500,-Kč

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka podpisem darovacích smluv dle bodu 1 tohoto 
usnesení.

3 schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

2321 Přijaté neinvestiční dary 142,6 + 10,5 153,1

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

3745 52X Péče o vzhled obcí a 
veřejnou zeleň (úpravy 
veřejných prostranství aj.)

7 325,8 + 10,5 7 336,3

Hlasování: 9 pro

Z jednání odešel Ing. Gala.
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5. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 bez písemné předlohy

6. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora p. Pavel Košutek.

44/4/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 5950/51            
v  k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č.  
5950/51, orná půda, o výměře 7 m2,  v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemku p.č.  
5950/51, orná půda, o výměře 7 m2,  v k.ú. Přerov.

Hlasování: 9 pro

45/4/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 694/1 v k.ú. Kozlovice 
u Přerova.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 
pozemku p.č. 694/1, orná půda, označený dle geometrického plánu č. 629-165/2013, jako pozemek 
p.č. 694/3, zast., plocha, o výměře 12 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města 
Přerova.

Hlasování: 9 pro

Na jednání Rady města byli přizváni vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb              
Mgr. Zdeněk Vojtášek a vedoucí oddělení majetkoprávního Ing. Miloslav Dohnal.

46/4/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - pozemek p.č. 6577/2 v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 6577/2, ost. plocha, o výměře 483 m2, v k.ú. 
Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova.

Hlasování: 9 pro

47/4/6/2014 Záměr statutárního města  Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku  p.č. 6577/2       
v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního městaPřerova - úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6577/2, ost. plocha ,          
o výměře cca 5 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova.

Hlasování: 9 pro

48/4/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                
ve vlastnictví statutárního města  Přerov – nebytové jednotky č. 
2611/103, v objektu bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, příslušném        
k části obce Přerov I - Město, na  pozemku p.č.  2424/2, v k.ú. Přerov 
(Klivarova 3)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem nebytové 
jednotky č. 2611/103, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, příslušném   
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2424/2, zast. pl.  a nádvoří,  v k.ú. Přerov (Klivarova 3) 
o celkové výměře 36,10 m2.

Hlasování: 9 pro

49/4/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5318 a p.č. 5319 v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemků p.č.5318, zahrada,              
o výměře 119 m2 a p.č. 5319, zahrada, o výměře 120,50 m2, v k.ú. Přerov.

2. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a A.P., 
jako nájemcem, kterou bude ke dni 31.12.2014 ukončen nájemní vztah k částem pozemků p.č. 
5318, zahrada a p.č. 5319, zahrada, o celkové výměře 239,50 m2, v k.ú. Přerov, založený 
nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne 7.2.2007.

Hlasování: 9 pro
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50/4/6/2014 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité  věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 492/3 v k.ú. Dluhonice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části 
pozemku p.č. 492/3, ostatní plocha, o výměře  cca 17 m2  v k.ú. Dluhonice.

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. Vrána)

51/4/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5297/103     
v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části 
pozemku p.č. 5290/103 o výměře cca 1 m2 v k.ú. Přerov.

Hlasování: 9 pro

52/4/6/2014 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovitých věcí             
ve vlastnictví statutárního města  Přerov – části prostoru v objektu 
občanské vybavenosti bez č.p./č.e., příslušném k části obce Přerov II -
Předmostí, který je součástí  pozemku p.č.  st. 726,  v k.ú. Předmostí 
(Pod skalkou 11)

Rada města Přerova po projednání odkládá projednávání záměru statutárního města Přerov - výpůjčku 
prostoru v objektu občanské vybavenosti bez č.p./č.e., příslušném k části obce Přerov II - Předmostí, 
který je součástí  pozemku p.č.  st. 726,  v k.ú. Předmostí (Pod skalkou 11) o celkové výměře 200 m2

na dobu 3 měsíců.

Na základě diskuse podal Ing. Vrána protinávrh, aby se projednání předloženého materiálu  odsunulo 
alespoň do té doby, než se bude vědět, jak se dál naloží s touto budovou. Odklad byl stanoven na dobu 
3 měsíců.
Primátor Mgr. Puchalský  uložil odboru správy majetku a komunálních služeb  připravit návrh
postupu zpracování nakládání s majetkem města - alternativně komplexní majetek a bez bytového 
majetku s úvahou i strategického plánu, do příští rady města.

Hlasování o protinávrhu Ing. Vrány: 9 pro

53/4/6/2014 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města  Přerova -   části   pozemku p.č. 4934/5    
v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova- úplatný převod části pozemku p.č. 4934/5, ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov.
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Ing.arch. Horký  před hlasováním oznámil, že nebude hlasovat z důvodu střetu zájmů v souladu se 
zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Ing.arch. Horký)

Z důvodu prohlášení Ing. arch. Horkého, že nebude hlasovat (viz výše) a při hlasování se zdržel, bylo 
přistoupeno k opakovanému hlasování.

Opakované hlasování: 8 pro, 1 nehlasoval (Ing. arch. Horký)

54/4/6/2014 Záměr statutárního města Přerova - vzdání se předkupního práva k id. 
1/4 pozemku p.č. 529/7 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  id.  1/4  pozemku p.č. 
529/7, zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 48 m2 v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova využít  předkupního práva  spoluvlastnického 
podílu ve výši  987/61052,  k celku pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
48 m2 v k. ú. Přerov, (tj. výše spoluvlastnického podílu  specifikovaná na listu vlastnickém č. 
17514 v k.ú. Přerov pro statutární město Přerov).

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod spoluvlastnického 
podílu ve výši  987/61052,  k celku pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
48 m2 v k. ú. Přerov, z vlastnictví společnostzi IGIVEX s.r.o., Žerotínovo nám. 641/15, Přerov 
I-Město, za dohodnutou kupní cenu  485,- Kč ( tj. 625,-Kč/m2).

Hlasování: 9 pro

55/4/6/2014 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerov -
prostor v objektu občanské vybavenosti  č.p. 100, příslušném k části 
obce Přerov XII - Žeravice,  který je součástí pozemku p.č. 7,  
zastavěná plocha a nádvoří,  v k.ú. Žeravice (Na návsi 40)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy dle přílohy na  prostor v objektu občanské vybavenosti  
č.p. 100, příslušném k části obce Přerov XII - Žeravice,  který je součástí pozemku p.č. 7,  
zastavěná plocha a nádvoří,  v k.ú. Žeravice (úřadovna Na návsi 40) o výměře 129,6 m2  mezi 
statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a RNDr. L.L., jako nájemcem.  Nájem bude 
uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výše nájemného bude činit 100,-Kč/1 
hodinu užívání. Účelem nájmu bude využití prostor pro cvičení Pilates, každé úterý od 18,30 h 
do 19,30 h, v období září až duben.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2014
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2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1 
návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

Pan Pospíšilík  před hlasováním oznámil, že nebude hlasovat z důvodu střetu zájmů v souladu se 
zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: 8 pro, 1 nehlasoval (p. Pospíšilík)

Na schůzi Rady města se vrátil Ing. Kohout, bylo přítomno 10 radních.

56/4/6/2014 Řešení situace nájemnice obecního bytu v Přerov

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje podaní žaloby na exekuční vyklizení paní K. E., příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku parc. č. 4039, v k.ú. Přerov,  a podání žaloby na dlužné částky vůči Statutárnímu městu 
Přerov.

VARIANTA  II.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 13 (1+0), o ploše 26,87 m2  v domě 
zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k.ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle 
přílohy č. 1) s paní E.K., za nájemné ve výši 954,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které 
bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30.6.2015 s 
možností prodloužení za podmínky postupného splácení dluhů vůči Statutárnímu městu Přerov. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Při přidělení bytu nebude požadována 
úhrada jistoty (kauce)  a paní K. je udělena výjimka pro využívání služeb pečovatelské služby tzn. tyto 
nemusí být využívány.

VARIANTA  III.
schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 (1+1), o ploše 41,45 m2 v domě č. p. 804, příslušném 
k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 4039, v k.ú. Přerov, (vč. zařizovacích předmětů dle 
přílohy č. 1) s paní E.K., za nájemné ve výši 2 042,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), 
které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 30.6.2015 s možností 
prodloužení za podmínky postupného splácení dluhu vůči Statutárnímu městu Přerov. Paní K. nemusí 
k předmětnému bytu hradit jistotu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu.

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb uzavřít dohodu o splátkách a 
uznání dluhu spojeného s nájmem k bytu s paní E.K.

V diskusi bylo uloženo odboru správy majetku uzavřít dohodu o splátkách a uznání dluhu spojeného 
s nájmem k bytu , Přerov s paní E.K.

Hlasování: 8 pro, 2 se zdrželi (Ing. Kohout, Bc. Navrátil)

Z jednání Rady města odešli Mgr. Vojtášek a Ing. Dohnal.

PŘESTÁVKA: 14.20 – 14.30 hodin
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7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil.

57/4/7/2014 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 - navýšení kapacity školy

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.
1. schvaluje navýšení kapacity základní školy jako součásti příspěvkové organizace Základní 

škola Přerov, Velká Dlážka 5 na 570 žáků k 01. 09. 2015,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2015

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem žádosti o změnu zařazení u 
Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 v rejstříku škol a školských zařízení vedeném Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dle bodu 1 tohoto usnesení.

VARIANTA  II.
neschvaluje navýšení kapacity základní školy jako součásti příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Velká Dlážka 5 na 570 žáků k 01. 09. 2015.

Hlasování o variantě II., kterou doporučil předkladatel Bc. Navrátil: 9 pro, 1 se zdržel           
(Mgr. Netopilová)

58/4/7/2014 Základní škola Přerov, Trávník 27 - pověření ředitelky základní školy 
ke komplexnímu zajištění realizace veřejné zakázky malého rozsahu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání pověřuje Základní školu Přerov, Trávník 27, zastoupenou 
ředitelkou Mgr. Kamilou Burianovou, komplexním zajištěním realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu na ubytovací a stravovací služby v souvislosti s organizací lyžařského výcviku v roce 2015 a 
veřejné zakázky malého rozsahu na ubytovací a stravovací služby v souvislosti s organizací školy        
v přírodě v roce 2015, a to v souladu s vnitřním předpisem č. 09/12 vydaným Radou města Přerova -
Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2015

Hlasování: 10 pro

59/4/7/2014 Poskytnutí účelové dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace subjektu TK 
PRECHEZA Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kosmákova 
3364/55, na částečnou úhradu nákladů spojených se sportovní činností klubu v roce 2014,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace subjektu 
Volejbalový klub Přerov z.s., IČ: 26550466, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Petřivalského 584/1, na částečnou úhradu nákladů spojených se sportovní činností klubu v 
roce 2014.

Hlasování: 10 pro

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály, předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil.

60/4/8/2014 Domov pro seniory Radkova Lhota - žádost o dotaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10 500,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako 
poskytovatelem dotace a subjektem Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková 
organizace, IČ 61985881, Radkova Lhota, č. p. 16, Dřevohostice, PSČ 751 14, jako příjemcem 
dotace, na provoz pobytové sociální služby poskytované uživatelům s trvalým pobytem         
ve městě Přerově v roce 2014, dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2014

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 
Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti 
samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

Hlasování: 10 pro

61/4/8/2014 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 14 (1+1), o ploše 43,10 m2      

v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 481, 482, v k.ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1) s manželi paní M.Z. a panem K.Z., za nájemné ve výši 
1 529,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30.6.2015 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 6, (1+0), o ploše 29,33 m2       

v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k části obce 
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Přerov I–Město ,na pozemku parc. č. 481,482, v k.ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2) s paní J.R., za nájemné ve výši 1 040,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30.6.2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.1.2015

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle 
bodu 1 a 2 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

Ing. Novotná upozornila na doplnění usnesení o bod 3, a to pověřit Bc. Navrátila uzavřením a 
podpisem smlouvy. 

Hlasování: 10 pro

9. RŮZNÉ

62/4/9/2014 Návrh termínů konání zastupitelstva a rady v 1. pololetí 2015

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí návrh termínů konání zasedání zastupitelstva a 
rady v 1. pololetí 2015 tak, jak je uvedeno v příloze.

Hlasování: 10 pro

63/4/9/2014 Personální obsazení komisí Rady města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. jmenuje na základě § 102 odst. 2 písm h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 5. 12. 2014 předsedy, členy a organizační 
pracovníky komisí, zřízených usneseními Rady města Přerova č.3/1/5/2014 a č. 23/2/16/2014:

Komise pro cestovní ruch a kulturu
Předseda: Marta Jandová
Členové: Pavel Čada, Zuzana Nováková, Radim Himmler, Rudolf Neuls, Bohuslav Přidal, Otakar 
Bujnoch, Jakub Navařík, Zdeněk Hilbert
Organizační pracovník: Pavla Roubalíková

Komise pro občanské záležitosti
Předseda: Ludmila Tomaníková
Členové: Ivana Košutková, Drahoslava Pumprlová, Eva Mádrová, Vit Kožuch, Alena Macourková, 
Adéla Landsingerová, Věra Žáková, Markéta Fojtů
Organizační pracovník: Ivana Veselá
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Komise životního prostředí
Předseda: Alice Kutálková
Členové: Jaroslav Rozek, Václav Závěšický, Josef Chytil, Ludmila Landsmannová, Václav Karabina, 
František Hudeček, Elena Skoupilová, Jana Dostálová
Organizační pracovník: Jaroslav Čagánek

Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními 
byty
Předseda: Karel Bořuta
Členové: Jarmila Ižová, František Porč, Ondřej Svák, Jana Vilišová, Alexandr Beták, Robert Pavlíček, 
Čestmír Hlavinka, Petr Laga
Organizační pracovník:  Miloslav Dohnal a  Blanka Hrubá
Redakční rada Přerovských listů
Předseda: Lada Galová
Členové: Hana Učíková, Michal Stoupa, Zdeněk Schenk, Martin Švadlenka, Šárka Krákorová 
Pajůrková, Miloslav Suchý
Externí spolupracovník: Ingrid Lounová (šéfredaktorka Přerovských listů)
Organizační pracovník: Lenka Chalupová

Komise pro otevřenou radnici
Předseda: Martin Švadlenka
Členové: Milan Passinger, Jiří Běhal, Jan Jüttner, Richard Šlechta, Ondřej Lutonský, Zdeněk Smítko
Organizační pracovník:  Kamil Václavík

2. ukládá předsedům komisí svolat v termínu do 15. ledna 2015 první schůzi komisí, zpracovat 
rámcový program činnosti na období 2014 - 2018 a předložit jej na únorovou schůzi rady.

Hlasování: 10 pro

64/4/9/2014 Návrh na personální obsazení výborů Zastupitelstva města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedy a členy 
výborů, jmenovat organizační pracovníky výborů, zřízených usnesením Zastupitelstva města 
Přerova č. 9/1/9/2014,  a to s účinností od 1. 1. 2015:

Finanční a rozpočtový výbor
Předseda: Jiří Kohout
Členové: Martin Čechál, František Vančura, Hana Mazochová, Jiří Pospíšil, Drahomír Šiška, Radovan 
Rašťák, Michal Symerský, Igor Kraicz
Organizační pracovník:  Eva Řezáčová

Kontrolní výbor
Předseda: Michal Zácha
Členové: Vladimír Lichnovský, Markéta Pospíšilová, Eva Mádrová, Tomáš Kocourek, Miloslav 
Skládal, Břetislav Passinger, Zuzana Břešťanská, Tomáš Dostal
Organizační pracovník: Helena Bendová
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Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu
Předseda: Petr Hermély
Členové: Antonín Prachař, Jan Horký, Tomáš Tužín, Valérie Švestková, Robert Pavlíček, Jiří Draška, 
Ladislav Mlčák, Marek Dostál
Organizační pracovník: Kamila Lesáková

Hospodářský výbor
Předseda: Vladimír Holan
Členové: Petr Opatřil, Milan Passinger, Richard Šlechta, Vladimír Samek, Alexandr Beták, František 
Landsinger, Jaroslav Verzich, Zora Horáková
Organizační pracovník:  Zdeněk Vojtášek

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování 
Předseda: Helena Netopilová
Členové: Josef Nesvadba, Šárka Kajanová, Marie Mathonová, Jiří Hadwiger, Andrea Dortová, Věra 
Vránová, Jan Slivka, Marcel Kašík
Organizační pracovník: Lenka Ulehlová 

Výbor pro školství a sport 
Předseda: Roman Kozák
Členové: Pavlína Lužová, Ivana Grigárková, Věra Václavíčková, Michal Majer, Marie Plánková, 
Vladimír Kočara, Přemysl Dvorský, Petr Kouba
Organizační pracovník: Dagmar Janásová

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit v  souladu s § 84 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších s účinností od  1. 1. 
2015 předsedou Výboru pro místní části (zřízen usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 
9/1/9/2014) Radka Pospíšilíka a jmenovat organizačním pracovníkem Danielu Novotnou.

Hlasování: 10 pro

65/4/9/2014 Přímý nákup 4 ks notebooků

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č.9/2012 vydaného Radou města Přerova "Zásady 
postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí" pro 
jednorázový nákup 4 ks notebooků, který se tímto předpisem nebude řídit.

2. bere na vědomí že k jednání o uzavření kupní smlouvy je oprávněn Mgr. Petr Karola, vedoucí 
Odboru vnitřní správy, na základě pověření dle části IV bodu 4 písm. a) vnitřního předpisu     
č. 4/2011 - Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova.

Hlasování: 10 pro

10. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 
MĚSTA

primátor - Mgr. Vladimír Puchalský
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 informace – petice týkající se rekonstrukce veřejného prostranství na ul. Palackého – po 
obdržení stanovisek dotčených odborů bude předloženo k projednání Radě města

 informace týkající se problémů při zajišťování veřejné služby SAD Trnava, při jednání 
nedošlo k dohodě

 informace k materiálu „členství města ve sdruženích“ – bude předložen k projednání na příští 
Radě města

 podnět ve věci spolupráce s Ing. Antonínem Prachařem – zmocnit jej k zastupování města u 
krajských a státních orgánů v oblasti dopravních staveb – návrh na usnesení (viz níže)

66/4/10/2014

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh primátora Mgr. Puchalského, aby pan Ing. Antonín 
Prachař zastupoval město Přerov před státními a krajskými orgány ve věcech dopravních staveb        
na území města Přerova, a to v období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Hlasování: 10 pro

Ing. Petr Vrána
 informace k jednání na Ministerstvu obrany s náměstkem Malíkem o převodu objektu Strojař  

na město za účasti náměstka primátora Bc. Navrátila – bezúplatný převod je možný za splnění 
podmínky, a to projekt musí být všeobecně prospěšný a nesmí být komerční po dobu 10 let –
termín pro zpracování námětu projektu – březen 2015

 návrh na vytvoření pracovní skupiny – personální obsazení připraví Ing.arch.Horký ve 
spolupráci s Bc. Navrátilem

 Bc. Navrátil – dohodl pro členy Rady města prohlídku Strojaře na 18.12.2014 ve 13.00 hodin, 
tzn. 6.schůze Rady města bude začínat ve 14.00 hodin

 podnět týkající se přerovského tenisu – problém dětských tréninků - chybějící hala

náměstek primátora - Ing. Petr Měřínský
 Stav finančních prostředků ke dni 01.12.2014

Celkem finančních prostředků                                   319.594.893,58 Kč                                                                                          
- z toho – uloženo                                          1.001.500,00 Kč – podílové listy
- spořící účet – UniCredit Bank, a. s.          29.000.000,00 Kč – úrok 0,85 % p. a.  
- spořící účet – ČSOB, a. s.                         29.000.000,00 Kč – úrok 0,90 % p. a. 
- vkladový účet u J&T Bank                       20.000.000,00 Kč – úrok 1,35 % p. a.

                                               
K dispozici na účtech 01.12.2014                               240.593.393,58 Kč   

                   
Informace o čerpání finančních prostředků na akce nad 500 tis. Kč

Čerpání k datu 01.12.2014                                           47.124.023,87 Kč



17

 informace o veřejném projednání k rozpočtu města – diskuse proběhla pouze k přímým 
podporám do sportu a ke grantům – největší problém – přerovští fotbalisté nemají navrženou
přímou podporu
primátor Mgr. Puchalský – na veřejném projednání bylo přislíbeno zabývat se připomínkami 
týkajících se zejména kritéria velikosti členských základen – návrh řešení bude předložen 
Radě města

Ing. arch. Jan Horký
 podnět ke zvážení možnosti víceletých grantů

náměstek primátora - p. Pavel Košutek
 informace k jednání ve věci zastávek a cyklopodjezdu v Předmostí – do přípravy této investice 

lze zapracovat zastávky – je třeba připravit revokací usnesení č. 808/18/5/2013 ze dne 
17.6.2013

Ing. Jiří Kohout
 informace k IOP 09 – blíží se předání metropolitní sítě – je svolána schůzka s technickým 

dozorem investora

náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil
 podnět na návrhy do školských rad – z každé strany nominace 4 kandidátů – bude předložen 

materiál k projednání na Radu města

 informace ke školám v přírodě – dle diskuse návrh na usnesení viz níže
Mgr. Netopilová - návrh na oslovení přerovských firem k možnosti spolupráce (Precheza, 
Metso Minerals, Teplárna, Cementárna Hranice) – bude svoláno jednání se zástupci firem 

67/4/10/2014

Rada města Přerova po projednání:

1. přijímá "Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší" s tím, že každá základní a mateřská škola se může samostatně do ní 
přihlásit,

2. ukládá Odboru sociálních věcí a školství, aby zajistil objektivní proškolení jednotlivých 
ředitelů škol v procesování žádostí o dotace,

3. ukládá Odboru sociálních věcí a školství ve spolupráci s Odborem stavebního úřadu a
životního prostředí poskytnout metodickou pomoc při tvorbě environmentálně zaměřeného 
výukového programu.

Odpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 14.1.2015

Hlasování: 10 pro
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Mgr. Helena Netopilová
 pracovní schůzka k ubytovnám – žádost o přizvání k jednání

 informace – 15.12.2014 ve 13.00 hodin jednání s p. Šimáčkem z agentury pro začleňování      
u primátora o možnostech spolupráce

11. ZÁVĚR

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 4. schůzi Rady města Přerova konanou dne 4. prosince 
2014 v 16.00 hodin.

V Přerově dne 8. 12. 2014
  

       Mgr. Vladimír Puchalský                                                                                     Rudolf Neuls
primátor Statutárního města Přerova                                                                  člen Rady města Přerova


