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ZÁPIS

z 5. schůze Rady města Přerova konané dne 11. prosince 2014

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

1. Zahájení primátor

2. Volba ověřovatele zápisu primátor

3. Finanční záležitosti Ing. Měřínský

4. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015 Ing. Měřínský

5. Přímé podpory na rok 2015 Ing. Měřínský

6. Rozvojové záležitosti p. Košutek

7. Veřejné zakázky Ing. Měřínský

8. Majetkoprávní záležitosti p. Košutek

9. Školské záležitosti Bc. Navrátil

10. Sociální záležitosti Bc. Navrátil

11. Různé primátor

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

13. 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, Radek Pospíšilík, Ing. Petr Vrána, Ing. Vladimír Holan

C.  Omluveni: p. Rudolf Neuls

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 5. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 11. prosince 
2014 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 10 členů Rady města. Z jednání 
byl omluven p. Rudolf Neuls. Rada města byla schopna se právoplatně usnášet. 

2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU

Náměstek primátora Ing. Petr Měřínský požádal o úpravu programu týkající se pořadí projednávání:
bod 2: Volba ověřovatele zápisu
bod 5. Přímé podpory
bod 4. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015
bod 3. Finanční záležitosti

Hlasování o úpravě programu: 10 pro
Hlasování o celém upraveném programu: 10 pro

Ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze Rady města byl navržen Ing. Vladimír Holan. 

Hlasování o ověřovateli:   10 pro

68/5/2/2014 Program 5. schůze Rady města Přerova konané dne 11. prosince 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 5. schůze Rady města Přerova konané dne 11. prosince 2014,

2. schvaluje Ing. Vladimíra Holana ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze Rady města 
Přerova.
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5. PŘÍMÉ PODPORY NA ROK 2015

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil.

76/5/5/2014 Přímé podpory na rok 2015

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši                    
4 400 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem HC ZUBR Přerov s. r. o., IČ: 28593006, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Petřivalského 2885/5, na sportovní činnost mládeže do 18 let v roce 2015,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ: 47999152, se sídlem Přerov, Přerov IV - Kozlovice, na 
sportovní činnost mládeže do 18 let v roce 2015,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši                    
1 000 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem 1. FC Viktorie Přerov o. s., IČ: 66743338, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Sokolská 734/28, na sportovní činnost mládeže do 18 let v roce 2015,

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši                    
1 350 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem Volejbalový klub Přerov, z. s., IČ: 26550466, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Petřivalského 584/1, na sportovní činnost mládeže do 18 let v roce 2015,

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 650 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK 
PRECHEZA Přerov o. s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kosmákova 
3364/55, na sportovní činnost mládeže do 18 let v roce 2015,

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Brabansko 566/2, na provoz sokolovny v občanské vybavenosti č. p. 566 na parcele p. č. 4338 
v k. ú. Přerov v roce 2015,

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Sportovní klub Žeravice, IČ: 45180521, se sídlem Přerov, Přerov XII - Žeravice, U stadionu 
214/7, na provoz sportovní haly v občanské vybavenosti č. p. 214 na parcele p. č. 165 v k. ú. 
Žeravice v roce 2015,

8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 400 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ 
SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Bezručova 770/4, 
na provoz:

• kuželny v občanské vybavenosti č. p. 626 na parcele p. č. 4325/2, 4325/3,
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• loděnice v občanské vybavenosti č. p. 770 na parcele p. č. 4784/2,
• dvou sportovních hal v občanské vybavenosti č. p. 3250 na parcele p. č. 2656/2 a bez č. p./ č. 

e. na parcele p. č. 2656/3, vše v k. ú. Přerov v roce 2015,

9. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 130 000 Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem ALFA 
HANDICAP – Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu, IČ: 
26602156, se sídlem nám. Svobody 1963/4, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální 
služby – osobní asistence v Přerově v roce 2015,

10. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 220 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Centrum setkávání, o. s., IČ: 49558200, se sídlem Kosmákova 2324/46, 750 02 Přerov, na 
realizaci registrované sociální služby – denního stacionáře v Přerově v roce 2015,

11. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Duševní 
zdraví, o. p. s., IČ: 27836886, se sídlem nám. Přerovského povstání 1/2803, 750 02 Přerov, na 
realizaci registrované sociální služby – sociální rehabilitace v Přerově v roce 2015,

12. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Jsme 
tady, o. p. s., IČ: 28553187, se sídlem Sokolská 520/26, 750 02 Přerov, na realizaci 
registrované sociální služby – centra denních služeb v Přerově v roce 2015,

13. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem 9. května 1925/82, 750 02 Přerov, na 
realizaci registrované sociální služby – odborného sociálního poradenství v Přerově v roce 
2015,

14. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní 
charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem 9. května 1925/82, 750 02 Přerov, na realizaci 
registrované sociální služby – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Přerově v roce 
2015,

15. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem 9. května 1925/82, 750 02 Přerov, na 
realizaci registrované sociální služby – pečovatelské služby pro občany s trvalým pobytem na 
území města Přerova v roce 2015,

16. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 65 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní 
charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem 9. května 1925/82, 750 02 Přerov, na realizaci 
registrované sociální služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Přerově v roce 
2015,

17. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 65 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní 
charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem 9. května 1925/82, 750 02 Přerov, na realizaci 
registrované sociální služby – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením v Přerově v roce 2015,
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18. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem o. s. 
KAPPA-HELP, IČ: 66743192, se sídlem nám. Přerovského povstání 1/2803, 750 02 Přerov, 
na realizaci registrované sociální služby – kontaktního centra v Přerově v roce 2015, vč. 
testování zákonných zástupců dětí na přítomnost návykové látky pro potřeby Orgánu sociálně-
právní ochrany dětí Magistrátu města Přerova,

19. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem o. s. 
KAPPA-HELP, IČ: 66743192, se sídlem nám. Přerovského povstání 1/2803, 750 02 Přerov, 
na realizaci registrované sociální služby – terénního programu v Přerově v roce 2015,

20. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem o. s. 
KAPPA-HELP, IČ: 66743192, se sídlem nám. Přerovského povstání 1/2803, 750 02 Přerov, 
na realizaci registrované sociální služby – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež               
v Přerově v roce 2015,

21. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sdružení 
MOST K ŽIVOTU, IČ: 67338763, se sídlem Bohuslava Němce 2811/4, 750 02 Přerov, na 
realizaci registrované sociální služby – sociálně terapeutické dílny v Přerově v roce 2015,

22. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sdružení 
MOST K ŽIVOTU, IČ: 67338763, se sídlem Bohuslava Němce 2811/4, 750 02 Přerov,       
na realizaci registrované sociální služby – sociální rehabilitace v Přerově v roce 2015,

23. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 255 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Svaz 
tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov, IČ: 47184418, se 
sídlem Kratochvílova 2894/35, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby –
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro občany                
s trvalým pobytem na území města Přerova v roce 2015,

24. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ: 49558561, se sídlem U Bečvy 904/1, 750 02 Přerov,        
na realizaci registrované sociální služby – noclehárny v Přerově v roce 2015, za podmínky, 
že sociální služba bude zaregistrována do 31. března 2015 dle § 78 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

25. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ: 49558561, se sídlem U Bečvy 904/1, 750 02 Přerov,        
na realizaci registrované sociální služby – azylového domu v Přerově v roce 2015,                 
za podmínky, že sociální služba bude zaregistrována do 31. března 2015 dle § 78 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

26. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní 
spolek ČČK Přerov, IČ: 49558561, se sídlem U Bečvy 904/1, 750 02 Přerov, na realizaci 
registrované sociální služby – nízkoprahového denního centra v Přerově v roce 2015, za 
podmínky, že sociální služba bude zaregistrována do 31. března 2015 dle § 78 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
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27. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Armáda 
spásy v České republice, z. s., IČ: 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 13 -
Stodůlky, 158 00 Praha, na realizaci registrované sociální služby v roce 2015 – azylového 
domu v Přerově pro matky s dětmi s trvalým pobytem na území města Přerova,

28. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Armáda 
spásy v České republice, z. s., IČ: 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 13 -
Stodůlky, 158 00 Praha, na realizaci registrované sociální služby – nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež v Přerově v roce 2015,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2015

29. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 850 000 Kč
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
„Nadační fond Přerovského jazzového festivalu“, IČ 49558005, se sídlem Přerov, 
Kratochvílova 1, na náklady spojené s uskutečněním XXXII. Československého jazzového 
festivalu v roce 2015,

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 31.8.2015

30. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, IČ: 00097969, se sídlem Přerov, 
Horní náměstí 7, na provoz Záchranné stanice pro živočichy a poradenskou a osvětovou 
činnost v roce 2015,

Odpovídá: RNDr. P. JULIŠ

Termín: 31.8.2015

Body 1-30 jsou zpracovány dle přiložených zásad dotačního programu I – Přímé podpory pro rok 
2015.

31. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 
Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1-30 usnesení v oblasti samostatné 
působnosti a k jeho uzavření a podpisu,

32. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku ze „Zásad pro poskytování 
dotací na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)“ 
z 16.04.2007: „Pro rok 2015 se pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti EVVO     
na území města vyčleňuje částka 200 000 Kč a zároveň dotace přiznaná jednomu žadateli      
na jednu aktivitu v jednom roce činí nejvýše 50 000 Kč“,

33. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku ze „Zásad pro poskytování 
dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova“                 
z 19.10.2005: „Pro rok 2015 se pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 
významných staveb na území města Přerova vyčleňuje částka 150 000 Kč a zároveň dotace    
na obnovu exteriéru jedné stavby činí nejvýše 50 000 Kč“.

34. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci přímých podpor pro rok 2015       
v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí přímé podpory.

Hlasování :   10 pro
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4. NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA ROK 2015

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.

Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí Odboru ekonomiky p. Oldřiška Sedláčková.

75/5/4/2014 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015

K předloženému materiálu nebyly žádné primátora.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města 
Přerova na rok 2015:

příjmy 696 181 900 Kč
výdaje 662 843 600 Kč
financování    33 338 300 Kč
(dle příloh č. 1 a 2)

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rozpočtový výhled do roku 2017 
uvedený v příloze č. 3,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou 
výdaje specifikované v příloze č. 4,

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí, že transfery ze státního 
rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a na sociálně – právní ochranu dětí jsou 
zapracovány do rozpočtu na rok 2015 v předpokládané výši a zařazeny na příjmovou položku 
2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po sdělení závazných ukazatelů ze schváleného státního 
rozpočtu na rok 2015 bude rozpočet upraven formou rozpočtového opatření.

Hlasování :   10 pro

Z jednání Rady města se dočasně omluvil náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil, bylo přítomno 9 
radních.

3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

69/5/3/2014 Kontrola usnesení 809/27/4/2008 - uzavření dohody o stanovení 
individuálních cen 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o uzavření dohody o stanovení 
individuálních cen mezi statutárním městem Přerov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1,      
Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054.

Hlasování :   9 pro

70/5/3/2014 Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.12.2014

Hlasování :   9 pro

71/5/3/2014 Rozpočtové opatření č. 20

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle přílohy č. 1.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazných 
ukazatelů dle přílohy č. 2.

Hlasování :   9 pro

72/5/3/2014 Pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky místních výborů 
města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla 
hospodaření s rozpočtovými prostředky místních výborů města Přerova.

Hlasování :  9 pro

Z jednání Rady města odešla p. Sedláčková.

73/5/3/2014 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace TK Precheza

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace subjektu TK PRECHEZA PŘEROV o.s. se sídlem Kosmákova 55, 750 02  Přerov, 
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IČ: 228 26 611, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním 15. ročníku vyhlášení výsledků 
ankety o nejlepší české tenisty Zlatý kanár.

Hlasování :   6 pro, 3 proti (Ing. Vrána, Ing. Holan, p. Pospíšilík)

74/5/3/2014 Žádost o prominutí úroků z prodlení

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.
1. schvaluje prominutí dluhu – úroků z prodlení ve výši 4.229,- Kč paní Z.D.,  souvisejících s 

pozdními úhradami nájemného z nebytového prostoru č. 24 v Přerově (Jasínkova 4) a 
uzavření dohody o prominutí dluhu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a paní 
Z.D., jako dlužníkem, ve znění dle přílohy č. 1,

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Měřínského k jednání o uzavření dohody o prominutí dluhu 
podle bodu 1 tohoto usnesení a k jejímu uzavření a podpisu.

VARIANTA II.
1. neschvaluje prominutí dluhu – úroků z prodlení ve výši 4.229,- Kč paní Z. D,  souvisejících s 

pozdními úhradami nájemného z nebytového prostoru č. 24 v Přerově (Jasínkova 4),

2. schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 4.229,- Kč mezi statutárním městem 
Přerovem jako věřitelem a paní Z. D., jako dlužníkem ve znění dle přílohy č. 2,

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Meřínského k jednání o uzavření dohody o splátkách dluhu 
podle bodu 2 tohoto usnesení a k jejímu uzavření a podpisu.

VARIANTA III.
1. neschvaluje prominutí dluhu – úroků z prodlení ve výši 4.229,- Kč paní Z.D.,  souvisejících s 

pozdními úhradami nájemného z nebytového prostoru č. 24 v Přerově (Jasínkova 4) a zároveň

2. ukládá oddělení právnímu odboru vnitřní správy vymáhat dluh soudní cestou.

V diskusi Ing. Kohout požádal, aby v materiálech souvisejících s žádostmi o prominutí dluhu bylo i 
stanovisko Odboru sociálních věcí a školství. Dále Ing.arch. Horký podal protinávrh, aby ve variantě 
II. byl splátkový kalendář rozložen do 9 částí a ne do 8, jako je uvedeno v příloze č. 2.

Hlasování o protinávrhu Ing.arch. Horkého – ve variantě II rozložit splátkový kalendář do 9 částí: 
PRO: 5-  Ing.arch.Horký, Ing. Měřínský, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána, Ing. Holan, 
PROTI: 2 - Mgr. Puchalský, p. Pospíšilík, 
ZDRŽELI SE: 2- Ing. Kohout, p. Košutek

Hlasování o variantě II., kterou doporučil předkladatel Ing. Měřínský: 9 pro

PŘESTÁVKA: 15.05 – 15.15 hodin
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6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

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

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

77/5/6/2014 3. změna Územního plánu města Přerova - zadání

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , v souladu              
s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, schválit zadání 3. změny Územního plánu města Přerova, které je přílohou tohoto 
návrhu na usnesení a podle důvodové zprávy.

Hlasování: 9 pro

78/5/6/2014 Projektová dokumentace úpravy nadjezdu přes železniční trať             
v Dluhonicích

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje zpracovat 
dokumentaci úpravy nadjezdu přes železniční trať v Dluhonicích, spočívající v zajištění dolního líce 
obou polí nosné konstrukce mostu proti samovolnému pádu částí betonové mostovky do kolejiště.

Hlasování: 9 pro

Na jednání Rady města se vrátil náměstek primátora Bc. Navrátil, bylo přítomno 10 radních.

79/5/6/2014 Záměr zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-
Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická - návrh na 
revokaci usnesení.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit svoje usnesení č. 808/18/5/2013 z 18. 
jednání Zastupitelstva města Přerova ze 17. 06. 2013,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prohlášení, že statutární město Přerov 
podporuje záměr zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a 
pokračování záměru propojení cyklostezky Velká Dlážka-Hranická.

Hlasování: 9 pro, I se zdržel ( Bc. Navrátil)

80/5/6/2014 Dodatek plánovací smlouvy

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 1 plánovací 
smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova uzavřené 20. 12. 2010 mezi 
statutárním městem Přerovem, M. B.a Ing. Mgr. R. B. na vybudování nové veřejné 
infrastruktury nové přístupové komunikace včetně veřejného osvětlení, prodloužení hlavních 
řadů vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, plynovodu a nové trafostanice                        
s prodloužením distribuční soustavy elektrické energie nízkého napětí, pro novostavby 
6 rodinných domů na pozemku p. č. 1219 v k. ú. Čekyně. Předmětem dodatku bude změna 
příjmení paní B. na K., rozšíření o pozemek p. č. 1217/2 v k. ú. Čekyně a prodloužení termínu 
využívání od 31. 12. 2016,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit 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.

Hlasování: 
PRO: 7 – p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, p. Pospíšilík, Ing. Vrána, Ing. Holan
PROTI: 2 – Ing. Měřínský, Ing.arch. Horký
ZDRŽEL SE: 1 – Mgr. Puchalský

Z jednání odešel Ing. Gala.

8. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

81/5/8/2014 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 234/1 v k.ú. Lověšice u Přerova                                                                                                                                                                          

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod části pozemku p.č. 234/1, ostatní plocha, o výměře 410 m2 v k.ú. Lověšice        
u Přerova do majetku statutárního města Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby rozhodlo, že statutární město Přerov 
nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 234/1, ostatní plocha,  o výměře 561 m2 v k.ú. 
Lověšice u Přerova.

V diskusi Ing. arch. Horký požádal, aby v materiálech týkajících se předkupních práv byl promítnut 
pozemek na podklad územního plánu z GISu.

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Bc. Navrátil)

82/5/8/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 6649/1 v  
k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č.  
6649/1, zahrada, o výměře 578 m2, v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemku  p.č. 
6649/1, zahrada, o výměře 2.094 m2,  v k.ú. Přerov.

Hlasování: 10 pro

83/5/8/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 5896/40 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.  
5896/40, zahrada, o výměře 1.533 m2, v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemku  p.č. 
5896/40, zahrada, o výměře 1.533 m2,  v k.ú. Přerov.

Hlasování: 10 pro

84/5/8/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5176/41   
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 – části pozemku p.č.  
5176/41, orná půda, o výměře 966 m2, v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemku  p.č. 
5176/41, orná půda, o výměře 5.668 m2,  v k.ú. Přerov.

Hlasování: 10 pro

85/5/8/2014 Bezúplatný převod pozemku p.č. 5024/5 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody mezi statutárním 
městem Přerov a Olomouckým krajem, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 
Olomouc – Hodolany, o zrušení darovací smlouvy, kterou dne 18.11.2013 uzavřely statutární 
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město Přerov jako dárce a Olomoucký kraj jako obdarovaný k části pozemku p.č. 5024 
(ostatní plocha – jiná plocha) v k.ú. Přerov, označené v geometrickém plánu č. 5485-186/2011 
ze dne 9.12.2011 jako díl „a“ o výměře 43 m2.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Pavla Košutka k 
jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

Hlasování: 10 pro

Z jednání Rady města se omluvil náměstek primátora Ing. Petr Měřínský, bylo přítomno 9 radních. 

86/5/8/2014 Výpůjčka movitých věcí - kompostérů, odpadových nádob 
(kontejnerů) a kompostovacích sil

Rada města Přerova po projednání:

1. svěřuje odboru správy majetku a komunálních služeb působnost rozhodovat o uzavření smluv 
o výpůjčce, jejichž předmětem je bezplatné užívání předmětu výpůjčky - movitých věcí 
(kompostér, kontejner-odpadová nádoba, kompostovací silo), pořízených na základě kupních 
smluv č. SML/1244/2014 ze dne 14.11.2014 a č. SML/1245/2014 ze dne 14.11.2014. Smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou 6 let ode dne účinnosti smlouvy. Účelem výpůjčky je využití 
předmětu výpůjčky ke sběru, svozu a kompostování biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu z domácností.

2. pověřuje vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb Mgr. Zdeňka Vojtáška        
k uzavření a podpisu smlouvy o výpůjčce dle bodu č. 1. a zároveň ho zmocňuje namátkovou 
kontrolou předmětu výpůjčky.

Na základě diskuse byl dále v bodě 2. zmocněn vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb 
Mgr. Vojtášek namátkovou kontrolou „kompostérů“ – viz předmět výpůjčky.

Hlasování: 8 pro, 1 proti (Mgr. Netopilová)

87/5/8/2014 Harmonogram přípravy návrhu koncepce nakládání a využití 
domovního majetku statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje harmonogram přípravy návrhu koncepce nakládání a využití domovního majetku 
statutárního města Přerova (bez bytového fondu) dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

2. ukládá vedoucímu odboru správy majetku a komunálních služeb připravit návrh koncepce 
nakládání a využití domovního majetku statutárního města Přerova (bez bytového fondu) v 
souladu s Harmonogramem přípravy návrhu koncepce nakládání a využití domovního majetku 
statutárního města Přerova dle bodu 1. tohoto usnesení.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2015

Hlasování: 9 pro

PŘESTÁVKA: 16.05 – 16.15 hodin
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9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

88/5/9/2014 Úprava platu ředitelky mateřské školy

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje s účinností od 1. 1. 2015 platový postup do vyššího platového stupně paní Marii 
Hálové, ředitelce Mateřské školy Píšťalka, Přerov, Máchova 8 v rozsahu dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2014

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem platového výměru ředitelky 
mateřské školy dle bodu 1. tohoto usnesení.

Hlasování: 9 pro

89/5/9/2014 Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje výsledky hodnocení práce níže jmenovaných ředitelek příspěvkových organizací dle 
důvodové zprávy:

 paní Bc. Dany Trnkalové, ředitelky Mateřské školy Radost, Přerov, Kozlovská 44,
 paní Bc. Hany Ondrášové, ředitelky Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30.

2. ukládá náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi a vedoucí odboru sociálních věcí a školství 
Mgr. Romaně Pospíšilové a vedoucímu oddělení školství a mládeže Mgr. Petru Hrbkovi provést v 
souladu s vnitřním předpisem č. 5/2009 „Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení 
zřízených statutárním městem Přerovem“, ve znění pozdějších předpisů, hodnocení práce níže 
jmenovaných ředitelů příspěvkových organizací:

 paní Bc. Michaely Gálíčkové, ředitelky Mateřské školy Přerov, U tenisu 2,
 paní Bc. Marie Netočné, ředitelky Mateřské školy Přerov, Komenského 25,
 pana Mgr. Miroslava Fryštackého, ředitele Základní školy Přerov, Svisle 13,
 paní Mgr. Boženy Přidalové, ředitelky Základní školy Přerov, Za mlýnem 1.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2015

Primátor Mgr. Puchalský sdělil, aby součástí těchto materiálů vždy bylo přiloženo samotné hodnocení 
ředitelů.

Hlasování: 9 pro
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90/5/9/2014 Odměny ředitelům škol a školských zařízení 

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a 
mateřských škol a Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, zřízených statutárním 
městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci 
stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2014 ze 
státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje a z fondu odměn příspěvkové organizace.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2014

V diskusi bylo navrženo, aby se v průběhu volebního období  na zasedání Zastupitelstva města 
představili ředitelé škol – jejich výsledky, úspěchy, cíle apod.

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Mgr. Netopilová)

91/5/9/2014 „Školy v přírodě“ – Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky 
základních škol zřízených statutárním městem Přerovem ve školním 
roce 2014/2015 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit „Školy v přírodě“ - Projekt realizace 
zotavovacích pobytů pro žáky základních škol zřízených statutárním městem Přerovem ve 
školním roce 2014/2015, včetně podmínek financování tohoto projektu. 
Znění projektu, včetně podmínek jeho financování je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2015

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předfinancování části nákladů škol      
v přírodě – zotavovacích pobytů uvedených v bodě 1. tohoto usnesení ve školním roce 
2014/2015 pro žáky z rodin v hmotné nouzi, a to ve výši dávky pomoci v hmotné nouzi –
mimořádné okamžité pomoci v jednotlivém daném případě. Uvedené předfinancování části 
nákladů škol v přírodě nepřekročí celkovou částku 150 000,- Kč.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2015

Hlasování: 9 pro

10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

 bez písemné předlohy
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11. RŮZNÉ

Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu Ing. Jitka Kočicová.

92/5/11/2014 Dodatek č. 9 ke Smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné služby 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora p. Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné služby            
k zajištění městské hromadné dopravy v Přerově a ostatní dopravní obslužnosti ve veřejné 
linkové osobní dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákona č. 513/1991 
Sb., obchodního zákoníku a vyhlášky č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové 
dopravě uzavřené dne 28.4.2004, ve znění pozdějších dodatků mezi Statutárním městem 
Přerov se sídlem Bratrská 34, 750 11  Přerov a společností ARRIVA MORAVA a.s. IČ: 258 
27 405, se sídlem Vítkovická 3133/5, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava v předloženém 
znění Přílohy č. 1 důvodové zprávy, za podmínky schválení rozpočtu statutárního města 
Přerova na rok 2015 Zastupitelstvem města Přerova,

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k uzavření právních úkonů dle bodu 1 návrhu 
usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu Dodatku č. 9 Smlouvy.

Na návrh primátora Mgr. Puchalského se o usneseních č. 92/5/11/20014, 93/5/11/2014 a 
94/5/11/2014 hlasovalo en bloc: 9 pro

93/5/11/2014 Dodatek č. 10 ke Smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné služby 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora p. Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné služby          
k zajištění městské hromadné dopravy v Přerově a ostatní dopravní obslužnosti ve veřejné 
linkové osobní dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákona č. 513/1991 
Sb., obchodního zákoníku a vyhlášky č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové 
dopravě uzavřené dne 28.4.2004, ve znění pozdějších dodatků mezi Statutárním městem 
Přerov se sídlem Bratrská 709/34, 750 11  Přerov, společností ARRIVA MORAVA a.s.        
IČ: 258 27 405, se sídlem Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a 
Olomouckým krajem Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc, IČ: 606 09 460 zastoupeným 
Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkovou 
organizací, IČ: 725 56 064, se sídlem Jeremenkova 40b, 779 00  Olomouc-Hodolany               
v předloženém znění Přílohy č. 1 důvodové zprávy,

2. pověřuje pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k uzavření právních úkonů dle bodu 1 
návrhu usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu Dodatku č. 10 Smlouvy.
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Na návrh primátora Mgr. Puchalského se o usneseních č. 92/5/11/20014, 93/5/11/2014 a 
94/5/11/2014 hlasovalo en bloc: 9 pro

94/5/11/2014 Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 
Olomouckého kraje v souvislosti se sjednocením dopravní obslužnosti 
od roku 2015

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora p. Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí 
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje s Olomouckým krajem, 
zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p. o., se 
sídlem Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 40b, v předloženém znění Přílohy č. 1,                  
za podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015 Zastupitelstvem 
města Přerova,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Pavla Košutka        
k uzavření právního úkonu dle bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a       
k podpisu této smlouvy.

Na návrh primátora Mgr. Puchalského se o usneseních č. 92/5/11/20014, 93/5/11/2014 a 
94/5/11/2014 hlasovalo en bloc: 9 pro

95/5/11/2014 Povinně zveřejňované informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o 
kontrole (kontrolní řád)

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace týkající se povinně zveřejňovaných
informací dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Hlasování: 9 pro

96/5/11/2014 Návrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění předsedům a 
členům výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a členům 
komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 
Přerova a dne, od kterého jim bude peněžité plnění poskytováno

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit ve smyslu § 84 odst. 2 písm. u) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) poskytování 
měsíčních peněžitých plnění občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova za 
výkon funkcí předsedů a členů výborů ZM a stanovit, že uvedené peněžité plnění bude 
poskytováno ode dne zvolení do funkce. V případě souběhu výkonu funkcí náleží předsedům 
a členům výborů, kteří nejsou členy ZM, peněžité plnění ve výši souhrnu peněžitých plnění 
pro jednotlivé funkce, a to i v případě souběhu výkonu příslušné funkce s výkonem funkce 
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předsedy nebo člena komise RM. Navrhovaná výše peněžitého plnění činí pro předsedu 
výboru 2.490 Kč a pro člena výboru 600 Kč.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit ve smyslu § 84 odst. 1 zákona             
o obcích poskytování měsíčních peněžitých plnění občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva 
města Přerova za výkon funkcí předsedů a členů komisí RM a stanovit, že uvedené peněžité 
plnění bude poskytováno ode dne jmenování do funkce.  V případě souběhu výkonu funkcí 
náleží předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, peněžité plnění ve výši 
souhrnu peněžitých plnění pro jednotlivé funkce, a to i v případě souběhu výkonu příslušné 
funkce s výkonem funkce předsedy nebo člena výboru ZM. Navrhovaná výše peněžitého 
plnění činí pro předsedu komise 2.490 Kč a pro člena komise 600 Kč.

Ing. arch. Horký podal návrh zvážit možnost oceňování členů pracovních skupin zřizovaných městekm.

Hlasování: 9 pro

97/5/11/2014 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených Statutárním městem Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ve smyslu § 134 zákoníku 
práce ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Přerov, a  to v  rozsahu,  
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy v souladu s vnitřní směrnicí č. 2/10.

Hlasování: 
PRO: 7- Mgr. Puchalský, p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Kohout, Ing. Holan, p. Pospíšilík, Ing. Vrána
PROTI: 1 – Mgr. Netopilová
ZDRŽEL SE:  1 – Ing.arch. Horký

98/5/11/2014 Delegování zástupce města na valné hromady

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat               
na základě ustanovení §84, odst. 2, písm. f), s výjimkou §102, odst. 2, písm. c), zák. č. 128/2000 Sb.,   
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, náměstka Ing. Petra Měřínského a v případě jeho 
nepřítomnosti náměstka Pavla Košutka, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město 
majetkovou účast.

Hlasování: 9 pro

99/5/11/2014 Členství města Přerova ve sdruženích

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova potvrdit setrvání statutárního města Přerova    
ve Svazu měst a obcí, ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, ve Sdružení 
obcí Střední Moravy, v Regionálním fondu pro přípravu projektů a v Asociaci pro cyklisty,



19

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vystoupení ze sdružení Střední Morava 
- Sdružení cestovního ruchu, OK4EU a OK4Inovace,

3. ukládá primátorovi odeslat písemné oznámení o vystoupení příslušným orgánům sdružení dle 
bodu 2 tohoto usnesení.

Odpovídá: Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ

Termín: 15.1.2015

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat primátora Vladimíra Puchalského a 
v době jeho nepřítomnosti náměstka Petra Měřínského jako zástupce statutárního města 
Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Svazu města a obcí dle stanov,

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat náměstka Tomáše Navrátila a v době 
jeho nepřítomnosti členku zastupitelstva Martu Jandovou jako zástupce statutárního města 
Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 
dle stanov,

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat náměstka Pavla Košutka  a v době 
jeho nepřítomnosti náměstka Petra Měřínského jako zástupce statutárního města Přerova         
na zasedáních a jednáních orgánů Sdružení obcí Střední Moravy, Regionálního fondu          
pro přípravu projektů,

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat člena zastupitelstva Tomáše Tužína 
jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Asociace            
pro cyklisty.

Předloha byla doplněna o dodatek – body 4. – 7., v bodě 7. byl navrženo, aby byl delegován jako 
zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Asociace pro cyklisty člen 
zastupitelstva Ing. Tomáš Tužín.

Hlasování: 9 pro

100/5/11/2014 Zřízení pracovní skupiny pro využití Strojaře

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil.

Rada města Přerova po projednání zřizuje pracovní skupinu pro využití Strojaře a jmenuje její 
předsedu a členy:
předseda: Jan Horký
členové: Tomáš Navrátil, Petr Měřínský, Pavel Košutek, Petr Spala, Jana Hrubá, Petr Vrána, Tomáš 
Pejpek, Tomáš Samohýl
organizační pracovník: Miroslava Machurová.

Do pracovní skupiny navrhl Ing. arch. Horký architekta Ing. arch. Tomáše Pejpka a p. Pospíšilík 
navrhl za člena p. Tomáše Samohýla.

Hlasování: 9 pro

101/5/11/2014 Pracovní skupina pro zabezpečení oslav roku 2015

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání zřizuje pracovní skupinu pro zabezpečení oslav roku 2015 a 
jmenuje předsedkyní: Danielu Novotnou, členy: Tomáše Navrátila, Jaroslava Macíčka, Martu 
Jandovou, Lenku Chalupovou, organizační pracovnicí: Hanu Chmelíčkovou.

Hlasování: 9 pro

12. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 
MĚSTA

primátor Mgr. Vladimír Puchalský
 informace o jednání s provozovateli restauračních zařízení v centru města (rušitelé nočního 

klidu) – návrh vyhlášky je třeba podrobit změně, v příštím týdnu se uskuteční v této záležitosti 
jednání – následně budou přizváni stěžovatelé i provozovatelé restaurací

 podnět týkající se znovu zprovoznění parkoviště Na Marku – dle informace Ing. Galy – návrh 
je projednán s památkáři, náklady cca do 30 tis.Kč -  realizace by měla být řešena odborem 
majetku

 jednání s Ing. Strejčkem z Nadace Malý Noe – poskytnutí bytu jako chráněné bydlení pro děti 
z Dětského domova

Bc. Tomáš Navrátil
 podnět týkající se posunutí zastávky na Kabelíkové ulici – blíže k domovu seniorů, posunutí 

točny u nemocnice až k halám a realizovat zastávku

p. Radek Pospíšilík
 návrh na navýšení členů Výboru pro místní části na 12 – aby každý místní výbor měl 

zastoupení
primátor Mgr. Puchalský – mělo by se začít s 9 členy, dle jeho názoru by neměli být členy jen 
předsedové místních výborů, zastoupení by mělo být širší, na jednání mohou být předsedové 
zváni

13. ZÁVĚR

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 5. schůzi Rady města Přerova konanou dne 11. prosince 
2014 v 17.15 hodin.

V Přerově dne 15. 12. 2014

        Mgr. Vladimír Puchalský                         Ing. Vladimír Holan
primátor Statutárního města Přerova             člen Rady města Přerova


