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ZÁPIS

z 8. schůze Rady města Přerova konané dne 15. ledna 2015

PROGRAM:
---------------

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 a členů Rady města primátor

11. Závěr, tiskové zprávy primátor
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Přítomni:

A. Předsedající: primátor Mgr. Vladimír Puchalský

B. Členové Rady města:

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

C.  Omluveni: Ing. Petr Vrána

D.  Dále přítomni:

Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů
Mgr. Zdeněk Vojtášek - vedoucí Odboru správy majetku 

Ing. Radek Koněvalík - ředitel TSMPr, s.r.o.

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 8. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 15. ledna 2015 
ve 13.00  hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 9 členů Rady 
města. 
Omluven:  Ing. Petr Vrána.
Dostaví se později z důvodu pracovního jednání náměstek primátora Pavel Košutek.
Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet. 

Hlasování o programu:   Při hlasování bylo 9 pro.

Ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze Rady města Přerova byl navržen Ing. Petr Měřínský.
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 9 pro.
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2. VOLBA   OVĚŘOVATELE  ZÁPISU

145/8/2/2015 Program 8. schůze Rady města Přerova konané dne 15. ledna 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 8. schůze Rady města Přerova konané dne 15. ledna 2015,

2. schvaluje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského ověřovatelem usnesení a zápisu              
8. schůze Rady města Přerova.

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní ve 13.05 hodin Ing. Radek Koněvalík – ředitel TSMPr, 
s.r.o. a Mgr. Zdeněk Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb.

Téma: čistota města, údržba chodníků a komunikací a jejich posyp, popadané stromy, ořezy stromů       
a keřů.

Ředitel Technických služeb Ing. Koněvalík hovořil o činnosti, kterou v toto zimní období vykonávají. 
Vzpomenul úklid po kalamitě, kácení a ořezávání stromů, sypání chodníků pískem a komunikací solí 
při náledí a teď probíhající úklid zbylého písku. Zmínil plán zimní údržby, rozdělení chodníků             
a komunikací do tří kategorií. 

Ing. arch. Horký:
 Navrhl umístit na webové stránky informaci z GPS vozidel sloužících k údržbě a čištění 

komunikací.

Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Koněvalík a Mgr. Vojtášek.

3.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI

146/8/3/2015 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání volných finančních 
prostředků statutárního města Přerova za období od 01.10.2014 do 31.12.2014.

Při hlasování bylo 9 pro.
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147/8/3/2015 Útulek pro zvířata - přijetí daru

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
za období od 01.10.2014 do 31.12.2014 v celkové výši 7.840 Kč.

Při hlasování bylo 9 pro.

148/8/3/2015 Rozpočtové opatření č. 22

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy.

Při hlasování bylo 9 pro.

149/8/3/2015 Rozpočtové opatření č. 1

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova úpravy rozpočtu       
a závazného ukazatele dle důvodové zprávy.

Při hlasování bylo 9 pro.

PŘESTÁVKA 14.00 – 14.10 hodin.

150/8/3/2015 Vyhlášení Grantového programu na rok 2015

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení Rady města Přerova č. 29/3/3/2014, bod 3., kterým Rada města Přerova uložila 
náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi předložit do 31.01.2015 návrh kritérií, podle 
kterých budou rozdělovány granty, a to s ohledem na skutečnosti uvedené v důvodové zprávě,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit Grantový program pro rok 2015 dle 
přiložených Zásad dotačního programu II,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyzvat žadatele k předkládání žádostí                
o finanční podporu dle přiložených Zásad dotačního programu II pro rok 2015,

 žádosti budou podávány v termínu od 03.02.2015 do 18.02.2015,
 místo pro podání žádostí o finanční podporu:
 Statutární město Přerov, odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 

7), 750 11 Přerov 2 - při žádosti o finanční podporu v oblasti sportu, volného času nebo           
v oblasti sociální a zdravotnictví,

 Statutární město Přerov, kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 11 
Přerov 2 - při žádosti o finanční podporu v oblasti kultury,

 tiskopisy bude možné vyzvednout na výše uvedených pracovištích nebo v Městském 
informačním centru na nám. TGM ode dne 03.02.2015, od tohoto data budou rovněž k 
dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu.   

Při hlasování bylo 9 pro.

151/8/3/2015 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem 

Přerovem jako věřitelem a E.K., bývalou nájemkyní bytové jednotky v objektu k bydlení, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku v k.ú. Přerov  a uživatelkou bytové 
jednotky v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku              
v k.ú. Přerov jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za E.K. na 
nájemném z bytů, zálohách na plnění spojená s užíváním bytů, vyúčtování záloh na plnění 
spojená s užíváním bytů, zaplaceného soudního poplatku a na poplatku a úroku z prodlení       
k datu 02. 02. 2015 v částce 51 752,00 Kč. Dluh který se váže k bytu v objektu k bydlení č.p., 
činí  na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu 1 308,00 Kč a poplatek z 
prodlení k datu 02. 02. 2015 činí 3 258,00 Kč. Dluh, který se váže k bytu v objektu k bydlení  
činí  na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu 37 169,00 Kč, nedoplatek 
vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 5 096,00 Kč, poplatek z prodlení k 
datu 02. 02. 2015 činí 3 921,00 Kč a dluh na zaplaceném soudním poplatku činí 1 000,00 Kč., 
a to v měsíčních splátkách 1 000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 52 měsíců ode dne uzavření 
dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše 
dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá 
ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.
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2. pověřuje náměstka primátora Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a E.K., bývalou nájemkyní bytové jednotky v objektu k bydlení, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku v k.ú. Přerov a uživatelkou bytové jednotky v objektu k bydlení, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku v k.ú. Přerov jako dlužníkem o splátkách 
pohledávek statutárního města Přerova za E.K. na nájemném z bytů, záloh na plnění spojená s 
užíváním bytů, vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytů, zaplaceného soudního poplatku  a 
na poplatku a úroku z prodlení k datu 02. 02. 2015 v částce 51 752,00 Kč.

Dluh který se váže k bytu v objektu k bydlení, činí  na nájemném a zálohách na plnění spojená s 
užíváním bytu 1 308,00 Kč a poplatek z prodlení k datu 02. 02. 2015 činí 3 258,00 Kč. Dluh který se 
váže k bytu v objektu k bydlení, činí  na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu       
37 169,00 Kč, nedoplatek vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 5 096,00 Kč, 
poplatek z prodlení k datu 02. 02. 2015 činí 3 921,00 Kč a dluh na zaplaceném soudním poplatku činí 
1 000,00 Kč., a to v měsíčních splátkách 1 000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 52 měsíců ode dne 
uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše 
dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek 
nebude uhrazena včas a v plné výši.

Předkladatel materiálu Ing. Měřínský doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I.:  Při hlasování bylo pro 9.

Na jednání Rady města Přerova se z pracovního jednání dostavil ve 14.23 hodin náměstek primátora 
Pavel Košutek – je přítomno 10 radních.

4.  ROZVOJOVÉ   ZÁLEŽITOSTI

152/8/4/2015 Regenerace panelového sídliště Přerov II - Předmostí, 11.etapa

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstci primátora Pavel Košutek a Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zařadit akci "Regenerace panelového sídliště 
Přerov II-Předmostí, 11.etapa" do rozpočtu města Přerova pro r. 2015,

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

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

8115 210 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bank. účtech

143 896,2 * + 8 957,2 152 853,4

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

2219 510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500273 –
Regenerace sídliště Předmostí - 11. 
etapa)

0,0 + 8 957,2 8 957,2

3. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje připravit žádost o poskytnutí dotace           
na projekt "Regenerace panelového sídliště Přerov II-Předmostí, 11.etapa" z programu           
na podporu regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro rok 2015,

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 23.2.2015

4. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednáním a podpisům právních jednání          
a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu.

Při hlasování bylo pro 9, náměstek primátora Bc. Navrátil nepřítomen a nehlasuje.

153/8/4/2015 Stavební úpravy proluky, ulice Bratrská v Přerově

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

Rada města Přerova po projednání pověřuje oddělení koncepce a rozvoje města, Odboru koncepce     
a strategického rozvoje, zadáním projektové dokumentace na akci: Stavební úpravy proluky, ulice 
Bratrská v Přerově - varianta č. 2   č. 1 dle důvodové zprávy.

Předkladatel materiálu pan Košutek doporučil variantu č. 1 dle důvodové zprávy.
Hlasování o předloženém usnesení dle varianty č. 1 důvodové zprávy:  Při hlasování bylo 9 pro, 
náměstek primátora Bc. Navrátil nepřítomen a nehlasuje.

154/8/4/2015 Opatření obecné povahy – územní opatření o stavební uzávěře

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

Rada města Přerova po projednání:

1. vydává v souladu s ustanovením § 97 odst. 1, § 98 odst. 1 a § 99 zákona č. 183/2006 Sb.,      
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, přiměřeně              
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s ustanovením § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, a § 171 a následujících zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, územní opatření o stavební uzávěře (dle 
důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení),

2. pověřuje primátora Mgr. Vladimíra Puchalského a náměstka primátora Pavla Košutka             
k podpisu opatření obecné povahy.

Při hlasování bylo 10 pro.

5.  VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY

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

155/8/5/2015 Veřejná zakázka „Dodávka multifunkční tiskové sestavy šířky 
minimálně 42 palců“ –rozhodnutí o vyloučení uchazeče z výběrového 
řízení a rozhodnutí o zrušení výběrového řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise pověřené zadavatelem pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Dodávka multifunkční tiskové 
sestavy šířky minimálně 42 palců“,

2. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 
multifunkční tiskové sestavy šířky minimálně 42 palců“ uchazeče NWT a.s., Nám. Míru 1217, 
76824 Hulín, IČ 63469511, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,

3. rozhodla, na základě ustanovení § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávacími podmínkami a vnitřním předpisem č. 
9/2012, o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka 
multifunkční tiskové sestavy šířky minimálně 42 palců“.

Ing. arch. Horký:
 navrhl, aby součástí dodávky byla obslužná explicitní stanice.

Při hlasování bylo 9 pro, náměstek primátora Bc. Navrátil nepřítomen a nehlasuje.
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156/8/5/2015 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1006/2014 na realizaci 
stavby s názvem „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. R. 
Stokláskové, ul. U Silnice – místní část Lýsky a ul. U Hřiště – místní 
část Dluhonice“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1006/2014 ze dne 15. 9. 2014,      
na realizaci stavby „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. R. Stokláskové, ul. U Silnice –
místní část Lýsky a ul. U Hřiště – místní část Dluhonice“, se zhotovitelem SWIETELSKY 
stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 620 
00, IČ 48035599, ve znění dle přílohy č. 1. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu 
předmětu plnění (méněpráce). Cena za plnění se dodatkem č. 1 snižuje o 175 108,82 Kč bez 
DPH z původní ceny 2 517 086,00 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu          
2 341 977,18 Kč bez DPH,

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání,     
k jeho uzavření a jeho podpisu, dle bodu 1 usnesení.

Při hlasování bylo 9 pro, náměstek primátora Bc. Navrátil nepřítomen a nehlasuje.

157/8/5/2015 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1075/2014 na realizaci 
stavby s názvem „Rekonstrukce chodníku v Přerově, ul. Vinařská –
místní část Vinary, rekonstrukce parkoviště v Přerově, ul. Na Hrázi“

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1075/2014 ze dne 6.10.2014,       
na realizaci stavby „Rekonstrukce chodníku v Přerově, ul. Vinařská – místní část Vinary, 
rekonstrukce parkoviště v Přerově, ul. Na Hrázi“, se zhotovitelem Hroší stavby Morava a.s., 
Olomouc, Hodolanská 413/32, PSČ 779 00, IČ 28597460, ve znění dle přílohy č. 1. 
Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (méněpráce). Cena za plnění         
se dodatkem č. 1 snižuje o 230 960,48 Kč bez DPH z původní ceny 1 556 845,00 Kč bez DPH 
sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 1 325 884,52 Kč bez DPH,

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání,     
k jeho uzavření a jeho podpisu, dle bodu 1 usnesení.

Při hlasování bylo 9 pro, náměstek primátora Bc. Navrátil nepřítomen a nehlasuje.
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6.  MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

158/8/6/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova pozemků p.č. 2174/2, p.č. 2174/18, p.č. 2175/12, p.č. 2176/3, 
p.č. 2476/29, p.č. 2176/32, p.č. 2176/36  a  id. 2/36 pozemku p.č. 2174/19 
vše v k.ú. Bochoř

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit - úplatný převod nemovitých věcí 
pozemku p.č. 2174/2, orná půda, o výměře 268 m2, p.č. 2174/18, ostatní plocha, o výměře        
9 m2, p.č. 2175/12, orná půda, o výměře 461 m2, p.č.2176/3, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 573 m2, p.č. 2176/29, orná půda, o výměře 2365 m2, p.č. 2176/32, orná 
půda, o výměře 111 m2, p.č. 2176/36, orná půda, o výměře 44 m2, vše v k.ú. Bochoř,                
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem 
Praha 4, Na Pankráci 546/56, za dohodnutou kupní cenu  606 328,50 Kč,  tj. 158,-Kč/m2.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí id. 
2/36 pozemku p.č. 2174/19, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 73 m2 v k.ú. Bochoř,             
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem 
Praha 4, Na Pankráci 546/56, za dohodnutou kupní cenu  681,-Kč,  (tj. 168,-Kč/m2).

Při hlasování bylo 10 pro.

159/8/6/2015 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemků  p.č. 4960/1 a p.č. 4960/9 oba v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod pozemků p.č. 4960/1,  ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4960/9, ostatní plocha, zeleň,  
vše v k.ú. Přerov,   z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábř.  390/42, Praha 2,  do vlastnictví  statutárního města Přerova za následujících podmínek.

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovité věci řádně pečovat, užívat je  pouze k účelům  místní 
komunikace, komunikace pro pěší ( chodník) a veřejné zeleně. V případě převodu těchto nemovitých 
věcí  z důvodu veřejného zájmu nelze nemovité věci využívat ke komerčním či jiným výdělečným 
účelům, nelze je pronajímat. Toto omezení  se sjednává na dobu  10 let od účinků vkladu vlastnického 
práva  do katastru nemovitostí.

2. V případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovité věci využívat ve veřejném  zájmu  a bude je 
využívat  ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo  je pronajímat, zaplatí převodci smluvní 
pokutu  ve výši 10% ceny, kterou  nemovité věci měly ke dni právních účinků zápisu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí dle platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze  uložit                     
i opakovaně  a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty  
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musí převodce nabyvateli písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti                      
a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto 
termínu porušení smluvní povinnosti v tomto termínu odstraněno, bude smluvní pokuta uložena  
opakovaně.   

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty  
převodcem písemně vyzván.

4. Budou-li zjištěním smluvní pokuty  spojeny  náklady na vypracování znaleckého posudku, případně 
jiné účelně vynaložené  náklady, uhradí  nabyvatel i tyto náklady do 15 ti dnů, kdy bude  písemně 
vyzván.

5. Převodce je oprávněn kdykoliv  během  stanovené lhůty kontrolovat zda jsou všechny omezující 
podmínky  ze strany nabyvatele  dodržovány a nabyvatel je povinen k tomuto je převodci poskytnout 
součinnost.

6. Nabyvatel bude povinen vždy k 31.1 následujícího roku  předat převodci  písemnou zprávu o plnění 
podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející,  t.j. zprávu          
o zachování aktivit, které jsou ve veřejném zájmu  a k jejímuž zachování se nabyvatel zavázal.               
Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to ve 
lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
Odpovídá: příslušný náměstek primátora

Primátor Mgr. Puchalský navrhl doplnit bod 6) usnesení o odpovědnost příslušného náměstka 
primátora.
Hlasování o doplněném usnesení:   Při hlasování bylo 10 pro.

7.  ŠKOLSKÉ   ZÁLEŽITOSTI

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

160/8/7/2015 „FIND YOUR WAY“ – nabídka k účasti v projektu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje účast statutárního města Přerova v projektu „FIND 
YOUR WAY“ společnosti JF SHOW AGENCY.

Při hlasování bylo 9 pro, pan Košutek nehlasoval.

161/8/7/2015 „DĚTI DĚTEM“– nabídka k účasti v mezinárodním projektu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání neschvaluje účast statutárního města Přerova v projektu Galerie 
talentů a Dětského fondu OSN- UNICEF "DĚTI DĚTEM", konkrétně knížky s dětskými obrázky 
"Přerov očima dětí".

Při hlasování bylo 10 pro.

162/8/7/2015 Přehled akcí škol, školských zařízení a městské knihovny v období 
leden – březen 2015 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí přehled akcí pro veřejnost, které se uskuteční      
ve školách, školských zařízeních a městské knihovně v období leden – březen 2015. 
Přehled akcí je přílohou důvodové zprávy.

Při hlasování bylo 10 pro.

8.  SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

163/8/8/2015 Projekt Asistent prevence kriminality MP Přerov 2015

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, člen Rady města Přerova Ing. Jiří Kohout.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přistoupit k projektu "Asistent prevence kriminality" dle předloženého projektového 
záměru.

Odpovídá: Mgr. O. TERIAKI, Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.5.2015

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 Změna stavu 
krátkodobých prostředků 
na bank. účtech

176 025,4* + 674,6 176 700,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, 0,0 + 674,6 674,6
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veřejného pořádku (projekt asistent 
prevence kriminality)

3. zmocňuje Ing. Jiřího Kohouta ke všem souvisejícím právním krokům, dle bodu 1 návrhu        
na usnesení.

Při hlasování bylo 10 pro.

164/8/8/2015 Agentura pro sociální začleňování - Koordinovaný přístup k řešení 
problematiky sociálně vyloučených lokalit

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje podání přihlášky statutárního města Přerova ke spolupráci s Úřadem vlády České 
republiky, Odborem pro sociální začleňování (Agentura pro sociální začleňování), v rámci 
účasti v Koordinovaném přístupu k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit              
v Přerově, jejíž součástí je vyplněný dotazník (příloha č. 2 důvodové zprávy).

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 2.2.2015

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k podpisu přihlášky dle bodu 1 tohoto 
usnesení.

Při hlasování bylo 10 pro.

9.  RŮZNÉ

165/8/9/2015 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova 

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 vzít na vědomí 
plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova dle přílohy.

Při hlasování bylo 10 pro.
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166/8/9/2015 Změna Zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby 
města Přerova, s. r. o.  

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 schválit změnu 
Zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s. r. o., IČ 27841090,      
se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, takto:

1. text v odstavci Za čtvrté Zakladatelské listiny ve znění "Společnost má dva jednatele. Statutárním 
orgánem této společnosti s ručením omezeným je každý jednatel. Jednatelé společnosti zastupují 
společnost ve všech věcech samostatně. Jednatelé společnosti se podepisují tak, že k vytištěné nebo 
vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Jednatelé společnosti netvoří kolektivní 
orgán." se nahrazuje textem "Společnost má jednoho jednatele, který je statutárním orgánem 
společnosti. Jednatel společnosti se podepisuje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě 
společnosti připojí svůj podpis."

2. text v odstavci Za čtvrté Zakladatelské listiny ve znění "Dozorčí rada má sedm členů." se nahrazuje 
textem "Dozorčí rada má pět členů."

V ostatním se text Zakladatelské listiny nemění.

Při hlasování bylo pro 10.

167/8/9/2015 Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2014 - nominace

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

Rada města Přerova po projednání:

1. navrhuje na Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace 
kulturních hodnot v roce 2014

• PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK – Loutkové divadlo Sokol Přerov
 Mgr. Marii Veřmiřovskou  - principálka, režisérka a scénografka - Loutkové divadlo 

Sokol Přerov

2. navrhuje na Cenu Olomouckého kraje za celoživotní přínos v oblasti kultury 
• JUDr. Vladimíra Čecha, za celoživotní přínos v oblasti hudby

3. navrhuje na Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin roku 2014 v oblasti umění
• Jaroslava Wykrenta, za vydání CD „Už to prostě není ono“

4. navrhuje   se neusnesla navrhnout na Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin roku 2014 
v oblasti umění

• Vlastu Hartlovou, za dlouhodobou spolupráci s ochotnickým Divadlem Dostavník Přerov

5. navrhuje se neusnesla navrhnout na Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin roku 2014 
v oblasti umění
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• přerovskou hudební skupinu Arrhytmia, za popularizaci klasické hudby

6. navrhuje se neusnesla navrhnout na Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin roku 2014 
v oblasti umění

• muzikanta Michala Davida, za každoroční účast na akci Zlatý Kanár

7. navrhuje   se neusnesla navrhnout na Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti 
tradiční lidové kultury v roce 2014

• divadelní festival Dostavníčko s Divadlem

8. ukládá Kanceláři primátora zaslat schválené nominace odboru kultury a památkové péče 
Krajského úřadu Olomouckého kraje v termínu stanoveném vyhlašovatelem.

Diskuse:
p. Pospíšilík:
navrhl v bodě 1) usnesení doplnit Mgr. Marii Veřmiřovskou.

Primátor Mgr. Puchalský: 
navrhl hlasovat po jednotlivých bodech usnesení samostatně.

Hlasování o bodu 1 a):  Při hlasování bylo 10 pro.

Hlasování o bodu 1 b) návrh na ocenění paní Mgr. Veřmiřovské:  Při hlasování bylo 10 pro.

Hlasování o bodu 2):  Při hlasování bylo 10 pro.

Hlasování o bodu 3):  
Při hlasování byli pro: Ing. Holan, Bc. Navrátil, Ing. Měřínský, p. Košutek, Mgr. Netopilová,            
Ing. Kohout, Ing.arch. Horký, p. Pospíšilík.
Proti:  p. Neuls.
Zdržel se:  primátor Mgr. Puchalský.

Hlasování o bodu 4): Při hlasování se 10 zdrželo.

Hlasování o bodu 5):  
Při hlasování byli pro: Bc. Navrátil a Ing.arch. Horký.
Zdrželi se: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, 
p. Košutek, Ing. Holan.

Hlasování o bodu 6):  Při hlasování bylo 10 proti.

Hlasování o bodu 7):  
Při hlasování byli pro Ing. Měřínský, Mgr. Netopilová.
Zdrželi se Bc. Navrátil, p. Košutek, Ing. Holan, Mgr. Puchalský, p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing.arch. 
Horký, Ing. Kohout.

Hlasování o bodu 8):  Při hlasování bylo 10 pro.
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10.  INFORMACE  PRIMÁTORA,  NÁMĚSTKŮ  PRIMÁTORA  A  ČLENŮ  RADY  
MĚSTA

Primátor Mgr. Puchalský:
Kancelář primátora obdržela:
 žádost o odvolání Markéty Fojtů na vlastní žádost z funkce členky Komise pro občanské 

záležitosti a návrh jmenovat na její místo paní Vladislavu Glozigovou,

Hlasování  o žádosti odvolat (pí Fojtů) a jmenovat (pí Glozigovou): Při hlasování bylo 10 pro.

 žádost jmenovat na neobsazené místo v Redakční radě Přerovských listů pana Petra Kopřivu.

V diskusi byl dán protinávrh neschválit jmenování:
Hlasování o protinávrhu (nejmenovat p. Kopřivu): Při hlasování byli pro: Ing. Holan,                 
Bc. Navrátil, p. Košutek, Ing. Měřínský, Mgr. Puchalský, Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing.arch. 
Horký, p. Neuls.
Proti:  p. Pospíšilík.

168/8/10/2015 Komise rady města Přerova

Rada města Přerova po projednání

1. odvolává na základě vlastní žádosti s účinností k 15.1.2015 z funkce členky Komise pro 
občanské záležitosti paní Markétu Fojtů

2. jmenuje s účinností k 15.1.2015 členkou Komise pro občanské záležitosti paní Vladislavu 
Glozigovou

3. neschvaluje jmenovat členem Redakční rady Přerovských listů pana Petra Kopřivu

Přestávka 15.14 – 15.25 hodin.

p. Košutek:
 Dnes 15.1.2015 dopoledne na magistrátu města Olomouce jednání k řešení problematiky 

komunálního odpadu. Dostaneme požadavek na nominování členů za Přerov. Cílem sdružení 
je za pomocí dotací z ITI do roku 2024 řešit nakládání s odpady. 

 Dnes 15.1. jednání s ŘSD - cílem je sladit výstavbu dálnice Přerov – Lipník s přestavbou 
silnice z Olomouce do Přerova. ŘSD poskytne Přerovu podklady, aby se úřad mohl vyjádřit 
k tomu, jestli jejich záměry jsou v souladu s našim územním plánem.
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Ing. Kohout
 IOP – dne 9.1.2015 uzavřena připomínkovací část. Extrahovaly se tři zásadní připomínky. Vše 

ostatní zatím je technickým dozorem považováno za realizovatelné.  Dne 21.1. proběhne 
komplexní schůzka s technickým dozorem, kde dojde k finálnímu uzavření požadavků, které
budou vzápětí distribuovány dodavateli. 

Primátor Mgr. Puchalský:  
 Je nutné, aby uzavřely stanovisko řídící výbory ve smyslu smlouvy. A to nejen pokud bude 

problém.

Ing. arch. Horký:
 Mechanismus předkládání požadavků odborů k projednání ve výboru – návrh, aby Kancelář 

primátora zpracovala stručný manuál principu fungování výboru a mechanismu předávání 
podkladů.

Primátor Mgr. Puchalský:  
 Bude vydán nový jednací řád Zastupitelstva.

Mgr. Netopilová:
 Dne 14.1.2015 proběhlo první jednání Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro 

sociální začleňování – všichni členové byli seznámeni se zahájením spolupráce s Agenturou 
pro sociální začleňování. Dohodli jsme se, že na příští schůzku, která bude 11.2. pozveme
zástupce neziskových organizací, kteří se zabývají touto oblastí a tito podají členům informace 
o činnosti a situaci ve městě.

169/8/10/2015 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Horkého

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru vnitřní správy zpracovat registr požadavků           
na investice a opravy do grafické podoby nad rozhraním GIS.

Odpovídá: Mgr. P. Karola

Termín: 31. 3. 2015

Při hlasování bylo 10 pro.
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12. ZÁVĚR

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 8. schůzi Rady města Přerova dne 15. ledna 2015 v 16.15 
hodin.

V Přerově dne 20. ledna 2015

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                                              Ing. Petr Měřínský
primátor Statutárního města Přerova                                                                    náměstek primátora


