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ZÁPIS

z 10. schůze Rady města Přerova konané dne 19. února 2015

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

1. Zahájení primátor

2. Volba ověřovatele zápisu primátor

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor

4. Finanční záležitosti Ing. Měřínský

5. Rozvojové záležitosti p. Košutek

6. Veřejné zakázky Ing. Měřínský

7. Majetkoprávní záležitosti p. Košutek

8. Školské záležitosti Bc. Navrátil

9. Sociální záležitosti Bc. Navrátil

10. Různé primátor

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

12. 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, p. Rudolf Neuls

C.  Omluveni:

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

Z důvodu technické závady nebyla pořízena zvuková nahrávka 10. schůze Rady města Přerova.

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 10. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 19. února 2015    
ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 9 členů Rady města. Na jednání se 
později dostavili Ing. arch. Jan Horký a p. Radek Pospíšilík. Rada města byla schopna se právoplatně 
usnášet. 

2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU

Hlasování o programu: 9 pro

Ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze Rady města byl navržen  náměstek primátora Pavel 
Košutek. 

Hlasování o ověřovateli: 9 pro

212/10/2/2015 Program 10. schůze Rady města Přerova konané dne 19. února 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 10. schůze Rady města Přerova konané dne 19. února 2015,

2. schvaluje náměstka primátora p. Pavla Košutka ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze 
Rady města Přerova.
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

214/10/4/2015 Rozpočtové opatření č. 2

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 schválit úpravy 
rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy.

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. arch. Horký, p. Pospíšilík)

215/10/4/2015 Stanovení dalšího postupu ve věci škody statutárního města Přerova 
odpovídající odvodu za porušení rozpočtové kázně

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova

a) schválit vzdání se práva vymáhání náhrady škody za zaměstnanci odpovídající odvodu za 
porušení rozpočtové kázně ve věci čerpání dotace na investiční akci „Rekonstrukce 
autobusového nádraží v Přerově“ ve výši 352.351,89 Kč a její účetní vyřazení (odpis),

b) uložit tajemníkovi Magistrátu města Přerova učinění opatření v organizační struktuře 
Magistrátu města Přerova vedoucích k ucelenému a jasně definovanému procesu projektového 
řízení investiční akce jako celku s nastavenými povinnostmi a odpovědností.

VARIANTA  II.
ukládá oddělení právnímu Odboru vnitřní správy vymáhat škodu odpovídající odvodu za porušení 
rozpočtové kázně ve věci čerpání dotace na investiční akci „Rekonstrukce autobusového nádraží v 
Přerově“ ve výši 352.351,89 Kč za zaměstnanci.

2. ukládá tajemníkovi MMPr zajistit v rámci pracovně právních vztahů srážku osobního 
příplatku z platu zaměstnancům Ing. Haně Mikulové ve výši 50 % z osobního příplatku po 
dobu 3 měsíců a Ing. Pavlu Galovi, Jiřímu Rabovi a Ing. Zdeňku Dostálovi ve výši 50 %         
z osobního příplatku po dobu 1 měsíce.

Předkladatel Mgr. Puchalský doporučil variantu I. a na základě diskuse byl navržen bod 2. a to, uložit 
tajemníkovi MMPr zajistit v rámci pracovně právních vztahů srážku osobního příplatku z platu 
zaměstnancům Ing. Haně Mikulové ve výši 50 % z osobního příplatku po dobu 3 měsíců a Ing. Pavlu 
Galovi, Jiřímu Rabovi a Ing. Zdeňku Dostálovi ve výši 50 %   z osobního příplatku po dobu 1 měsíce.

V průběhu projednávání materiálu se dostavil Ing.arch. Jan Horký, bylo přítomno 10 radních.

Hlasování o doplněné variantě I: 8 pro, 1 proti (p. Košutek), 1 nehlasoval (Ing. arch. Horký),           
1 nepřítomen (p. Pospíšilík)
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5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

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

216/10/5/2015 Územní plán města Přerova - 4. změna

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout v souladu s ustanovením § 6 odst. 
5 písm. a) o pořízení 4. změny Územního plánu města Přerova, podle důvodové zprávy a 
přílohy tohoto návrhu na usnesení, spočívající v dílčích změnách:

- odstranění nesrovnalostí vyplývající z digitalizace katastru nemovitostí,
- stanovení koncepce odkanalizování místních částí města.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout v souladu s ustanovením § 6 odst. 
5 písm. a) o nepořízení změny Územního plánu města Přerova na základě požadavků žadatelů 
o nové zastavitelné plochy podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení.

3. 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

176 700,0 + 408,0 177 108,0

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

rozpočet po 
úpravě

3635 430 Územní plánování (studie a ÚPD) 246,0 + 408,0 654,0

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (p. Pospíšilík)

217/10/5/2015 Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory výstavby 
technické infrastruktury 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit uzavření dodatku č. 1 Smlouvy č. MMPr-
SML/844/2012 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury uzavřené dne 12.11.2012 
mezi statutárním městem Přerovem jako poskytovatelem a Ing. Mgr.R.B. a M.K. jako příjemci dotace, 
spočívajícího v prodloužení podmínky pro započetí užívání dokončených staveb technické 
infrastruktury dle stavebně právních předpisů v lokalitě určené k výstavbě rodinných domů v k.ú. 
Čekyně (na okraji místní části Přerov XII - Žeravice) z původního termínu 12.11.2014 na 31.12.2016.
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1. VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 1 Smlouvy č. MMPr-
SML/844/2012 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury uzavřené dne 12.11.2012 mezi 
statutárním městem Přerovem jako poskytovatelem a Ing. Mgr.R.B. a M. K. jako příjemci dotace, 
spočívajícího v prodloužení podmínky pro započetí užívání dokončených staveb technické 
infrastruktury dle stavebně právních předpisů v lokalitě určené pro výstavbu rodinných domů v k.ú. 
Čekyně (na okraji místní části Přerov XII - Žeravice) z původního termínu 12.11.2014 na 31.12.2016.

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

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel p. Košutek: 9 pro, 1 se zdržel (Ing.Vrána), 
1 nepřítomen (p. Pospíšilík) 

218/10/5/2015 Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory výstavby 
technické infrastruktury

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. MMPr-
SML/516/2012 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury uzavřené dne 10.10.2012 mezi 
statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a J. S., jako příjemcem spočívajícího v prodloužení 
termínu kolaudace stavebního objektu „SO 07 – Veřejné osvětlení“ v lokalitě určené k výstavbě 
rodinných domů v Přerově VI – Újezdci z původního termínu 10.10.2014 na 15.3.2015.

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

VARIANTA  II.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. MMPr-
SML/516/2012 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury uzavřené dne 10.10.2012 
mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a J.S., jako příjemcem spočívajícího v 
prodloužení termínu kolaudace stavebního objektu „SO 07 – Veřejné osvětlení“ v lokalitě určené k 
výstavbě rodinných domů v Přerově VI – Újezdci z původního termínu 10.10.2014 na 15.3.2015.

Hlasování o variantě II., kterou doporučil předkladatel p. Košutek: 8 pro, 2 se zdrželi (Ing. 
Kohout, Ing. Holan), 1 nepřítomen (p. Pospíšilík)

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

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

213/10/3/2015 Informace k možnosti cestování občanů starších 70-ti let v městské 
autobusové dopravě v Přerově zdarma
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.

Rada města Přerova po projednání  bere na vědomí informace k možnosti cestování občanů starších 
70-ti let v městské autobusové dopravě v Přerově zdarma

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje kompenzaci ročního Senior pasu osobám nad 70 let, která činí 150,- Kč,

2. ukládá náměstkovi primátora Pavlu Košutkovi projednat s příslušnými orgány příslušná 
rozpočtová opatření.

V diskusi Ing. Vrána podal protinávrh na schválení kompenzace ročního Senior pasu osobám nad 70 
let o 150,- Kč. Dále bylo uloženo náměstkovi primátora Košutkovi projednat s příslušnými orgány 
příslušná rozpočtová opatření. 

V průběhu projednávání materiálu se dostavil p. Radek Pospíšilík, bylo přítomno všech 11 radních.

Hlasování o protinávrhu Ing. Vrány: 7 pro, 3 proti (Ing. Měřínský, p. Košutek, p. Pospíšilík),           
1 se zdržel (Mgr. Puchalský)

Z jednání odešla Ing. Kočicová.

PŘESTÁVKA: 14.20 – 14.30 hodin

6. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

219/10/6/2015 Veřejná zakázka " Lávka U Tenisu – dodatečné stavební práce " –
schválení výsledku zadávacího řízení a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/0863/2014

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí výsledek zadávacího řízení, dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – jednací řízení bez uveřejnění, na zadání 
dodatečných stavebních prací, nezbytných pro dokončení původní veřejné zakázky „Lávka 
přes řeku Bečvu, U Tenisu v Přerově“, dle přílohy č. 1.

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0863/2014 ze dne 8.8.2014, na 
provedení stavby „Lávka přes řeku Bečvu, U Tenisu v Přerově“, se zhotovitelem FIRESTA-
Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, Brno, PSČ 602 00, IČ: 25317628, dle přílohy č. 2 
a 3. 

Cena za provedení dodatečných prací bude činit 41 380,48 Kč bez DPH, tj. 50 070,38 Kč s DPH.

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání,     
k jeho uzavření a jeho podpisu, dle bodu 2 usnesení a k podpisům dokumentace související s 
administrací zadávacího řízení.
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Hlasování: 11 pro – jednomyslně

220/10/6/2015 Veřejná zakázka „Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa " -  
schválení změny zadávacích podmínek a schválení zahájení zadávacího 
řízení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí požadavky poskytovatele dotace na úpravu zadávacích podmínek                    
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa“ 
v rozsahu dle důvodové zprávy,

2. akceptuje požadavky poskytovatele dotace na úpravu zadávacích podmínek k podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce „Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa“ v rozsahu 
dle důvodové zprávy,

3. schvaluje změnu zadávacích podmínek k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
„Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa“, v rozsahu dle důvodové zprávy a příloh,

4. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Veřejná prostranství 
Jižní Čtvrť I. – II. etapa“, v otevřeném řízení, v souladu s ustanovením § 27 zákona                  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování : 10 pro, 1 se zdržel (p. Pospíšilík)

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

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

221/10/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova -  prostoru v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
který je součástí pozemku p.č. 2294/2, v k.ú. Přerov (Chemoprojekt)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostoru v 
objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí  pozemku 
p.č. 2294/2, v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) - místnosti č. 60 o výměře 45,7 m2.

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (p. Neuls)

222/10/7/2015 Záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku města - pozemku p.č. 686/3 v k.ú. Újezdec u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 
pozemku p.č.686/3, ostatní plocha, o výměře 10 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova do majetku statutárního 
města Přerova.

Hlasování: 11 pro - jednomyslně

223/10/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                
ve vlastnictví statutárního města  Přerova – prostoru sloužícího 
podnikání  v objektu jiná stavba č.p. 122, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č.  34, v k.ú. Přerov
(Kratochvílova 20 – levá část)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - převedení nájemní 
smlouvy ze dne 5.6.2014 na prostor sloužící podnikání v objektu jiná stavba č.p. 122, příslušném         
k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 34,  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20 –
levá část) o celkové výměře 26,19 m2.

Hlasování. 9 pro, 2 proti (Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský)

224/10/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - pacht  a nájem nemovitých věcí   
v majetku statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku 
p.č. 2614/1, zahrada, o výměře 354 m2 a nájem části pozemku p.č. 2614/4, zast. plocha a nádvoří,       
o výměře 9 m2,  oba v k.ú. Přerov.

Hlasování: 11 pro - jednomyslně

225/10/7/2015 Převod nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 4394/115 a p.č. 4394/116 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovitých  věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4394/115, ostatní plocha, sportoviště, o 
výměře 194 m2 a p.č. 4394/116, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 12 m2  vše v k.ú. Přerov, 
z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , Rašínovo  nábř. 390/42 
Praha 2, Nové Město, IČ: 69797111.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  úplatný převod nemovitých  věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4394/115, ostatní plocha, sportoviště o 
výměře 194 m2 a p.č. 4394/116, ostatní plocha,  jiná plocha, o výměře 12 m2  vše v k.ú. 
Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , Rašínovo  nábř. 
390/42 Praha 2, Nové Město, IČ: 69797111.

Hlasování: 11 pro - jednomyslně
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226/10/7/2015 Dohoda o narovnání mezi Českou republikou - Povodím Moravy s.p., 
IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, Brno jako pronajímatelem a 
statutárním městem Přerov, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 709/34, 
Přerov jako uživatelem, za užívání částí pozemků p.č. 1047/1 (ostatní 
plocha) o výměře 340 m2 a p.č. 1047/4 (ostatní plocha) o výměře 115 
m2, oba v k.ú. Radslavice u Přerova, obec Radslavice a zřízení věcného 
břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví České republiky -
Povodí Moravy s.p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, Brno

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení Rady města Přerova č. 2668/72/6/2013, bod 2 ze dne 31.7.2013.

2. schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi Českou republikou - Povodím Moravy s.p., IČ 
70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, PSČ 602 00 jako pronajímatelem a statutárním 
městem Přerov jako uživatelem, ve znění dle přílohy č. 1. Předmětem dohody  je narovnání 
vzájemného vztahu mezi smluvními stranami, kdy statutární město Přerov užívalo bez 
právního důvodu (tj. bez řádné nájemní smlouvy) části pozemků p.č. 1047/1 (ostatní plocha) o 
výměře 340 m2 a p.č. 1047/4 (ostatní plocha) o výměře 115 m2, oba v k.ú. Radslavice u 
Přerova, obec Radslavice, na kterých realizovalo stavbu cyklostezky pod grymovským 
mostem. Výše úhrady za užívání částí pozemků je stanovena za období od 14.10.2013 do 
31.12.2014 částkou 9,--Kč/m2/rok, tj. celkem 4.981,--Kč.

3. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat místní komunikaci - cyklostezku a s tím spojeného omezení, spočívajícího 
v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným osobám přístup a příjezd na 
služebné pozemky, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 
odstranění místní komunikace - cyklostezky k tíži pozemků p.č. 1047/1 a p.č. 1047/4 oba v 
k.ú. Radslavice u Přerova, ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření vykonává Povodí 
Moravy, s.p. se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ: 70890013, ve prospěch statutárního města 
Přerova a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, ve znění dle přílohy č. 2.

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu životnosti cyklostezky, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene činí 11.741,--Kč, dle znaleckého posudku č. 5772-5/2015 ze dne 21.1.2015, 
vyhotoveného Ing. Přemyslem Klasem. K hodnotě věcného břemene bude připočtena příslušná sazba 
DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy. Součástí této smlouvy je dohoda o narovnání 
za období od 1.1.2015 do dne podání návrhu na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do 
katastru nemovitostí, za částku 12,--Kč/m2/rok.

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodů 2 
a 3 návrhu na usnesení včetně podpisu a podpisu na vklad práva do katastru nemovitostí na 
základě tohoto právního jednání.

Hlasování: 11 pro - jednomyslně

227/10/7/2015 Nájem pozemků p.č. 5215/27 (ostatní plocha) a p.č. 5215/26 (ostatní 
plocha), oba v k.ú. a obci Přerov (pozemky u garáží v ul. Kabelíkova, 
Přerov) a úhrada bezdůvodného obohacení

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

VARIANTA  I.
trvá na usnesení Rady města Přerova č. 3137/84/6/2014, bod 3, písm. b)c) ze dne 29.1.2014 a na 
usnesení Rady města Přerova č. 3494/92/6/2014 ze dne 4.6.2014.

VARIANTA II

1 ruší usnesení Rady města Přerova č. 3137/84/6/2014, bod 3, písm. b)c) ze dne 29.1.2014 a 
usnesení Rady města Přerova č. 3494/92/6/2014 ze dne 4.6.2014.

2 schvaluje podání výpovědi z nájmu, založeného nájemní smlouvou č. MMPr/SML/0011/2014 
ze dne 18.2.2014, na dobu neurčitou, s nájemci RNDr. H. A., , Mgr. P. H., RNDr. P.K., Ing. P.
L., a M. H.

3 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodů 1 
a 2 návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

Hlasování o variantě II., kterou doporučil předkladatel p. Košutek: 10 pro, 1 se zdržel (Ing. 
Měřínský)

228/10/7/2015 Nájem nemovité věci a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – na části pozemku p.č. 1245 v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje nájem části  pozemku p.č. 1245, ostatní plocha, silnice, o výměře cca 758 m2 v k.ú. 
Čekyně za účelem provedení stavby "Rekonstrukce chodníku  Přerov VII-Čekyně, ul. 
Jabloňová".  Smlouva bude uzavřena mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-
Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací - právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje, se 
sídlem Olomouc, Lipenská 120, IČ: 70960399 (jako pronajímatelem) a statutárním městem 
Přerov (jako nájemcem), na dobu určitou - od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku, nebo 
faktického zahájení prací, nebo povolení prací dle zvláštního užívání pozemní komunikace a 
to podle toho, která z uvedených skutečností nastane první. Nájem skončí nejpozději dnem 
uvedeným v protokolu o převzetí stavby, maximálně však uplynutím jednoho roku ode dne 
počátku uzavírky. Nájemné bude činit 40,- Kč/m2/rok (minimálně 300,- Kč), a bude uhrazeno 
jednorázově na základě daňového dokladu vystaveného pronajímatelem do 15 dnů od podpisu 
předávacího protokolu a uzavření nájemní smlouvy ve znění přílohy č.2.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti 
odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat chodník a sjezdy na 
silnici II/436 s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za 
účelem zajišťování jejich provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži 
pozemku p.č. 1245 v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-
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Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova a 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění 
přílohy č.3.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně  1.000,- Kč a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, 
Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a  statutárním městem Přerov, jako 
budoucím oprávněným.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena poté, co budoucí oprávněný doručí 
budoucímu povinnému návrh smlouvy o zřízení služebnosti s geometrickým plánem na zaměření 
rozsahu služebnosti a znaleckým posudkem na stanovení jednorázové úhrady za zřízení služebnosti.

Hlasování: 11- jednomyslně

229/10/7/2015 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:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
18.2.2010 na nebytovou jednotku 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 mezi statutárním 
městem Přerov, jako pronajímatelem a PaedDr. Evou Říhovou, místem podnikání Přerov I -
Město, U tenisu 322/29, IČ 18069282, jako nájemcem, ke dni 28.2.2015, ve znění dle přílohy 
č. 1.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 28.2.2015

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku 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 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Janou Kuciánovou, místem 
podnikání Přerov I - Město, Vaňkova 10, IČ 03764567, jako nájemcem, ve znění dle přílohy č. 
2. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 
1.3.2015. Výše nájemného bude činit 33.140,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.000,-Kč/m2/rok u hlavní 
místností a 800,-Kč/m2/rok u vedlejších místností (dle vnitřního předpisu č. 7/09) a ve výši 
564,-Kč/rok za  zařizovací předměty. Účelem nájmu bude využití jednotky jako prodejna 
denního tisku, časopisů, cukrovinek, cigaret, tabáku, tabákových výrobků, alkoholických a 
nealkoholických nápojů a dekorativních doplňků.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 28.2.2015

3. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1 
a 2 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.
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Hlasování: 11- jednomyslně

230/10/7/2015 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerova –
prostoru sloužícího podnikání  v objektu jiná stavba č.p. 122, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku 
p.č.  34, v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20 - pravá část)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje odstoupení od nájemní smlouvy ze dne 29.1.2001, ve znění dodatků č. 1 až č. 7,     
na prostor sloužící podnikání v objektu jiná stavba č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I -
Město, který je součástí pozemku p.č. 34,  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20 - pravá část) o 
celkové výměře 23,55 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a  
Romanem Přecechtělem, místem podnikání Průhonice, U motelu 400, IČ 60790679, jako 
nájemcem. Nájemní smlouva se ruší okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé 
smluvní straně.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
jiná stavba č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 
34,  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20 - pravá část) o celkové výměře 23,55 m2 a vyhlášení 
výběrového řízení na nájem tohoto prostoru za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova,  
jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova

3. 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.

Hlasování: 11- jednomyslně

231/10/7/2015 Výpůjčka částí pozemků ve vlastnictví Statutárního města Přerov za 
účelem umístění autobusových přístřešků a reklamních zařízení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části pozemků ve vlastnictví 
Statutárního města Přerov za účelem umístění autobusových přístřešků uzavřené mezi 
statutárním městem Přerov jako půjčitelem a společností CITY - TOOLS s.r.o., IČ 60752164, 
se sídlem v Brně, Preslova 94 jako vypůjčitelem, ve znění dle přílohy č. 1.

Dodatek se bude týkat 

a) vynětí pozemku p.č. 5734/1 o výměře 5,3 m2 v k.ú. a obci Přerov z předmětu výpůjčky,

b) rozšíření předmětu výpůjčky o části pozemků p.č. 2511/1 o výměře 6,46 m2, p.č. 5103, p.č. 4995 a 
p.č. 1037/9  o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Přerov

c) přepočtu výše poskytnuté veřejné podpory ze strany půjčitele, když tato bude vyšší o částku 
10.575,--Kč/rok. Celková výše poskytnuté veřejné podpory bude nově činit 112.800,--Kč/rok.
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Ostatní ujednání smlouvy zůstanou nezměněna.

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 
návrhu na usnesení včetně podpisu.

Hlasování: 11- jednomyslně

232/10/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - na části pozemku p.č. 186 v k.ú. Popovice 
u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN, a 
s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k tíži pozemku p.č. 186 v k.ú. 
Popovice u Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 
405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -
služebnosti ve znění přílohy č. 2.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, v rozsahu, který  je vyznačen 
geometrickým plánem č. 261-41/2014 vyhotoveným Ing. Ivo Sadílkem. Jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 640,- Kč, včetně 
DPH.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Hlasování: 11- jednomyslně

233/10/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - na částech pozemků p.č. 49/1, 
p.č. 50/12 a p.č. 431 vše v k.ú. Vinary u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN, a 
s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemků p.č. 49/1, p.č. 
50/12 a p.č. 431 vše v k.ú. Vinary u Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č.2.
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Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném 
geometrickým plánem č. 492-17/2014 vyhotoveným Ing. Ivo Sadílkem. Jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 450,- Kč, včetně 
DPH.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Hlasování: 11- jednomyslně

234/10/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 499 v k.ú. Dluhonice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN, a 
s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku p.č. 499 v  k.ú. 
Dluhonice, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene - služebnosti ve znění přílohy č.2.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím 
povinným z věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 
405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene geometrický plán 
potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene -
služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma. Na základě tohoto geometrického 
plánu budoucí povinný z věcného břemene zajistí vyhotovení znaleckého posudku na stanovení výše 
jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti. 
Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti do katastru 
nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.
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Hlasování: 11- jednomyslně

235/10/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 6050/1, p.č. 
6857/9, p.č. 6857/10, vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní STL plynovodní 
přípojku, a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému a jím pověřených třetích osob přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za 
účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční 
soustavy – podzemní STL plynovodní přípojky k  tíži pozemků p.č. 6050/1, p.č. 6857/9, p.č. 
6857/10, vše v k.ú. Přerov, ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. 
října 7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 45193410, a uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 2. Věcné břemeno –
služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva  o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným 
z věcného břemene - služebnosti na straně jedné  a Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 
7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 45193410, jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene – služebnosti na straně druhé. 

   
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
kolaudační souhlas k plynárenskému zařízení, prokazatelně doručí budoucímu povinnému 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene na výše uvedených pozemcích včetně ochranného pásma. Znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene nechá vypracovat vlastník pozemků statutární město Přerov. 
Náklady spojené se zřízením věcného břemene – služebnosti jdou za budoucím oprávněným.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání k jeho 
uzavření  a  podpisu dle bodu 1. návrhu na usnesení a  podpisu  návrhu na vklad práva           
do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Hlasování: 11 - jednomyslně

7.7.5/10/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 4957/3 v k.ú. 
Přerov,  v majetku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného 
břemene – služebnosti zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení 
NN  a pilíř distribučního měření, a s tím spojeného omezení spočívajícího v povinnosti strpět a 
umožnit oprávněnému a jím pověřených třetích osob přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, 
za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění podzemní 
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kabelové vedení NN  a pilíře distribučního měření k tíži pozemku p.č. 4957/3 v k.ú. Přerov, ve 
prospěch  A.R.T. 247 s.r.o.,  se sídlem Dr. Skaláka 7, 750 02  Přerov, IČ 25838652 a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č.2.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene – služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním 
městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene - služebnosti na straně jedné  a 
A.R.T. 247 s.r.o., se sídlem Dr. Skaláka 7, 750 02  Přerov, IČ 25838652, jako budoucím oprávněným 
z věcného břemene – služebnosti na straně druhé.         
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena  nejpozději do 90-ti   dnů ode dne, 
kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
kolaudační souhlas k podzemnímu kabelovému vedení NN a pilíři distribučního měření, prokazatelně 
doručí budoucímu povinnému geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým
bude zaměřen 
rozsah věcného břemene na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma. Znalecký posudek, 
kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného 
pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene nechá vypracovat vlastník pozemků statutární 
město Přerov. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – služebnosti jdou za budoucím 
oprávněným.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání k jeho 
uzavření  a  podpisu  dle bodu 1. návrhu usnesení a  podpisu  návrhu na vklad práva do 
katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Materiál byl předkladatelem p. Košutkem stažen a bude doplněn o stanovisko architekta města.

Hlasování o stažení materiálu: 11 pro - jednomyslně

236/10/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v k.ú. Přerov,      
v k.ú. Předmostí, v k.ú. Kozlovice u Přerova, v k.ú. Újezdec u Přerova, 
v k.ú, Troubky nad Bečvou, vše v majetku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení č. 2668/72/6/2013, bod 1, ze 72. schůze Rady města Přerova, konané dne 
31.7.2013, kterým schválila zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat přípojku sítě elektronických komunikací, včetně 
ochranného pásma a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti  strpět a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup   a příjezd na zatíženou nemovitost, za 
účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  k tíži 
pozemku p.č. 4160/1, v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti Nej TV, a.s., se sídlem 
Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČ 28128338.

2. ruší usnesení č. 2670/75/6/2013, bod 2, ze 75. schůze Rady města Přerova, konané dne 
10.9.2013, kterým schválila zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat přípojky sítě elektronických komunikací, včetně 
ochranného pásma a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět  a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za 
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účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce  a odstranění k tíži 
pozemků p.č. 30/6, p.č. 30/7, p.č. 758, vše v k.ú. Předmostí, a pozemků p.č. 254, p.č. 255/1, 
p.č. 1252/1, p.č. 3826/1, p.č. 3826/3, p.č. 4997, p.č. 5087, p.č. 5088/2, p.č. 5094, p.č. 5100, 
p.č. 6577/264, p.č. 6577/271, vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti Nej TV, a.s., se 
sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČ 28128338.

3. schvaluje zřízení věcného břemene  služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného 
břemene – služebnosti zřídit a provozovat zemní kabel sítě elektronických zařízení a s tím 
spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím 
pověřených třetích osob přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění zemního kabelu sítě 
elektronických komunikací k tíži pozemků 

- p.č. 4160/1, p.č. 5094, p.č. 5076, p.č.  5253/1, p.č.  5253/2, p.č.  5307/88, p.č.  5307/93, p.č  
5466/138, p.č. 5535/1, p.č. 5734/26, p.č.  6054, p.č.  6200/1, p.č. 6200/42, p.č  6200/43, p.č. 
6204/6, p.č.  6204/7, p.č.  6204/8, p.č.  6857/9, p.č.  6857/13, p.č.  6857/14, p.č  7152/2, p.č. 
7152/3, p.č.  7160/1, p.č  7160/2, p.č. 7160/4, p.č.  7160/5, p.č.  7160/6, p.č. 7161/2, p.č. 
7161/3, p.č. 7161/1, p.č. 7162/2, p.č. 7166/38, p.č. 7167/19, p.č. 7167/20, p.č. 7167/22, p.č. 
254, p.č. 255/1, p.č. 1252/1, p.č. 3826/1, p.č. 4997, p.č. 5087, p.č. 5088/2, p.č. 6577/271, p.č. 
4755,p.č.4767,p.č.5010/1,p.č. 5116/2, p.č. 4928, vše v k.ú. Přerov,

- pozemků p.č. 51/7, p.č. 57, p.č. 458/1, p.č. 458/2, p.č. 947/1, p.č. 947/2, p.č. 947/3, p.č. 947/4, 
p.č. 947/5, p.č. 947/6, p.č. 947/7, p.č. 947/8, p.č. 947/9, p.č. 947/10, p.č. 947/11, vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova, 

- p.č. 30/6, p.č. 30/7,  oba v k.ú. Předmostí,

- p.č. 313/3, p.č. 885/1, oba v k.ú. Újezdec u Přerova, 

- p.č. 5101/1, p.č. 5101/6, p.č. 5101/10, p.č. 5101/13, p.č. 5101/16, p.č. 5101/18, p.č.  5102/1, 
p.č. 5102/7, p.č. 5102/11,  vše v k.ú. Troubky nad Bečvou,

ve prospěch  Nej TV a.s., se sídlem Francouzská 4, 120 00 Praha 2, IČ 28128338 a uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 17.
        Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene – služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti.
        Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  
povinným z věcného břemene - služebnosti na straně jedné a Nej TV a.s., se sídlem Francouzská 4, 
120 00 Praha 2, IČ 28128338, jako budoucím oprávněným z věcného břemene – služebnosti na straně 
druhé. 
        Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena  nejpozději do 90-ti dnů ode dne, 
kdy budoucí oprávněný z věcného břemene prokazatelně doručí budoucímu povinnému z věcného 
břemene  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene na výše uvedených pozemcích včetně ochranného pásma. Znalecký posudek, kterým 
bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která 
bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene zajistí vlastník pozemků statutární město Přerov. Náklady spojené 
se zřízením věcného břemene – služebnosti jdou za budoucím oprávněným.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2015
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4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání k jeho 
uzavření a  podpisu  dle bodu 3. návrhu usnesení a  podpisu  návrhu na vklad práva do 
katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

3. pověřuje vedoucího Odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. Pavla Galu 

a) jednat se zástupci společnosti Nej TV a.s. o úpravě tras vedení inženýrských sítí tak, aby do 
budoucna neblokovaly rozvoj zeleně a výstavbu

b) koordinovat všechny trasy inženýrských sítí stejně.

V diskusi Ing. arch. Horký upozornil na možnost kolize s pokládáním kabelů, což by mohlo zablokovat 
výsadbu zeleně na cyklostezce do Kozlovic, z tohoto důvodu podal protinávrh na zrušení předložených 
bodů 3 a 4 a podal protinávrh na nové znění bodu 3 a to,  Rada města Přerova pověřuje vedoucího 
Odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. Pavla Galu: a)jednat se zástupci společnosti Nej TV 
a.s. o úpravě tras vedení inženýrských sítí tak, aby do budoucna neblokovaly rozvoj zeleně a výstavbu
a za b) koordinovat všechny trasy inženýrských sítí stejně.

Hlasování o protinávrhu o upraveném usnesení: 11 pro - jednomyslně

237/10/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v k.ú. Přerov, vše 
v majetku statutárního města Přerova.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení č. 1278/34/6/2008, ze 34. schůze Rady města Přerova, konané dne 28.5.2008, 
kterým schválila zřízení věcného břemene uzavřeni smlouvy o zřízeni věcného břemene mezi 
Statutárním městem Přerovem jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČD-
Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3, IČ 61459445 a Kabelovou televizí 
Přerov, a.s., se sídlem v Přerově I . Město 750 02, U Bečvy 2883, IČO 47672099 jako 
oprávněnými   z věcného břemene na straně druhé. Předmětem smlouvy bylo  právo zřídit a 
provozovat podzemní vedení komunikační sítě s právem přístupu a příjezdu za účelem 
zajištění provozu, změn nebo odstranění komunikační sítě na  pozemcích v majetku 
Statutárního města Přerova - p.č. 4937 ost. plocha, p.č. 4938/1 ost. plocha, p.č.462/2 ost. 
plocha, p.č. 4926/3 ost. plocha, p.č. 4926/2 ost. plocha, p.č. 4926/1 ost. plocha, p.č. 4924/1 ost. 
plocha, p.č. 510/2 ost. plocha, p.č. 4929/1 ost. plocha, p.č. 4929/2 ost. plocha, p.č. 4929/3 ost. 
plocha, p.č. 4952 ost. plocha, p.č. 4951/3 ost. plocha, p.č. 4953 ost. plocha, p.č. 4954 ost. 
plocha, p.č. 4955 ost. plocha, p.č. 340 ost. plocha, p.č. 5005 ost. plocha, p.č. 5008/3 ost. 
plocha, p.č. 5010/1 ost. plocha, p.č.5015/2 ost. plocha, p.č. 4587/2 ost. plocha, p.č. 5113 ost. 
plocha, p.č. 5112/1 ost. plocha, p.č. 5111 ost. plocha, p.č. 4934/1 ost. plocha, p.č. 4784/1 ost.  
plocha včetně ochranného pásma, vše v k.u. Přerov.

2. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat podzemní vedení veřejné komunikační sítě 
včetně k tomu všech nezbytně nutných zařízení elektronických zařízení a s tím spojeného 
omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřených třetích 
osob přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 
případné modernizace, rekonstrukce a odstranění  podzemního vedení veřejné komunikační 
sítě a všech k provozu komunikační sítě nezbytných zařízení k tíži pozemků 

p.č. 237, p.č. 238, p.č. 327/1, p.č. 327/2, p.č. 335, p.č. 340, p.č. 462/2, p.č. 510/2, p.č. 4394/1, p.č. 
4587/2, p.č. 4924/1, p.č. 4926/1, p.č. 4926/2, p.č. 4926/3, p.č. 4929/1, 4929/2, p.č. 4930, p.č. 4937, 
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p.č. 4938/1, p.č. 4951/3, p.č. 4952, p.č. 4953, p.č. 4954, p.č. 4955, p.č. 5005, p.č. 5010/1, p.č. 5111, 
p.č. 5113, p.č. 5115/2, p.č. 5116/2, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6011-
105/2014, a to ve prospěch 

1. ČD-Telematika, a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ 61459445  
2. Nej TV a.s., se sídlem Francouzská 4, 120 00 Praha 2, IČ 28128338

a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č.2.

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutárním městem Přerovem jako povinným 
z věcného břemene – služebnosti a  ČD-Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3, IČ 
61459445 a Nej TV a.s., se sídlem Francouzská 4, 120 00 Praha 2, IČ 28128338, jako oprávněnými  z 
věcného břemene. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti  bude uzavřena na dobu 
neurčitou za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. XXXX-7476-109/2014 ve výši 343.223,- Kč, 
která bude navýšena o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni skutečného zdanitelného 
plnění, která činí 21%. Celková úplata za zřízení věcného břemene – služebnosti včetně DPH činí 
415.299,83 Kč.  Na této stanovené jednorázové úhradě se bude prvý i druhý oprávněný podílet částkou 
207.649,90 Kč. Oprávnění z věcného břemene – služebnosti  uhradí správní poplatek za vklad práva 
do katastru nemovitostí, přičemž každý z nich uhradí ½ tohoto poplatku.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2015

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka  k jednání o uzavření právního jednání k jeho 
uzavření a  podpisu  dle bodu 2. návrhu usnesení a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Hlasování: 11 pro - jednomyslně

238/10/7/2015 Smlouva o spolupráci na úseku odpadového hospodářství mezi 
statutárním městem Přerov a společností MODIT spol. s r.o. , 
společností MAD PAPÍR a.s. a VK-srot company s.r.o.

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci na úseku odpadového hospodářství ve 
znění dle přílohy č.1 mezi statutárním městem Přerov a společností MODIT spol s r.o., IČ 479 
74 451, se sídlem Pavlovice u Přerova č.3, 751 11  Pavlovice u Přerova.

2. schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci na úseku odpadového hospodářství ve 
znění dle přílohy č.2 mezi statutárním městem Přerov a společností  MAD PAPÍR a.s., IČ 255 
47 691, se sídlem Na Sezníku 4, 772 00 Olomouc.

3. schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci na úseku odpadového hospodářství ve 
znění dle přílohy č.3 mezi statutárním městem Přerov a společností VK-srot company s.r.o., 
IČ 03574261, se sídlem Joštovo nám.4525/3, 796 01 Prostějov.

4. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právních úkonů dle 
bodu 1- 3 návrhu na usnesení, včetně jejich podpisů.

Hlasování: 11 pro - jednomyslně
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239/10/7/2015 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vykonávání sjednaných činností

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o vykonávání sjednaných činností ve znění dle 
přísl. přílohy mezi Statutárním městem Přerovem a Technickými službami města Přerova 
s.r.o., Přerov, Přerov I – Město, Na Hrázi 3165/17, IČ 278 41 090 ze dne 9. 9. 2010, kterým se 
TSMP s.r.o. jako zhotovitel a Statutární město Přerov jako objednatel dohodnou na tom, že v 
souvislosti se zvýšením celkové sjednané ceny dle čl. 4 smlouvy nedojde k navýšení cen 
jednotlivých sjednaných činností, tzn. jednotkové ceny budou pro rok 2015 zachovány ve výši 
platné pro rok 2014, a to s účinností od 1. 2. 2015.

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

V diskusi primátor Mgr. Puchalský a Ing.Holan upozornily, že by v dodatku měl být uveden rozsah 
poskytovaných služeb.

Hlasování: 9 pro, 1 proti (Mgr. Puchalský), 1 se zdržel (Ing. Holan)

240/10/7/2015 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:

1. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody o splátkách ve znění dle 
přílohy mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a E. O., nájemkyní bytové jednotky č. 5 v 
objektu k bydlení č.p. 23093, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 793 v k.ú. 
Přerov (Kojetínská 5) jako dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje splácet pohledávky statutárního 
města Přerova za E. O. na nájemném z bytu, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, vyúčtování 
záloh na plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku a úroku z prodlení k datu 09. 03. 2015 v 
celkové částce 47 291,00 Kč - dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 5
938,00 Kč, dluh na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 10 019,00 Kč a poplatek z 
prodlení k datu 09. 03. 2015 činí 31 334,00 Kč, a to v měsíčních splátkách ve výši 1 500,00 Kč/měs.
se lhůtou splatnosti 32 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.

2. VARIANTA  I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing.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 uzavření dohody o splátkách ve znění dle 
přílohy mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a E. O., nájemkyní bytové jednotky č. 5 v 
objektu k bydlení č.p. 23093, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 793 v k.ú. 
Přerov (Kojetínská 5) jako dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje splácet pohledávky statutárního 
města Přerova za E. O. na nájemném z bytu, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, vyúčtování 
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záloh na plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku a úroku z prodlení k datu 09. 03. 2015 v 
celkové částce 47 291,00 Kč - dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 5 
938,00 Kč, dluh na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 10 019,00 Kč a poplatek z 
prodlení k datu 09. 03. 2015 činí 31 334,00 Kč, a to v měsíčních splátkách ve výši 1 500,00 Kč/měs. se 
lhůtou splatnosti 32 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.

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel Ing. Měřínský: 7 pro, 3 proti                
(Mgr. Puchalský, p. Košutek, p. Neuls), 1 se zdržel ( Ing. Holan)

Z jednání odešli Mgr. Vojtášek a Ing. Dohnal.

PŘESTÁVKA: 15.55 – 16.05

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

241/10/8/2015 Stížnost rodičů na postup při vyřízení, resp. nevyřízení petice –
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 (odloučené pracoviště Pod skalkou 13)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí stížnost rodičů na postup Mgr. Bc. Věry Václavíčkové, ředitelky Základní 
školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14, při vyřízení, 
resp. nevyřízení petice týkající se personálního obsazení mateřské školy Pod skalkou 13,

2. schvaluje předložený návrh odpovědi, která bude zaslána zástupci stěžovatelů.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 20.2.2015

Hlasování: 10 pro, 1 proti (p. Pospíšilík)

242/10/8/2015 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – výsledek šetření stížnosti 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí výsledek šetření stížnosti provedené Olomouckým inspektorátem České 
školní inspekce ve dnech 27. a 28. ledna 2015 v Základní škole Přerov, U tenisu 4,

2. schvaluje návrh odpovědi České školní inspekci ve věci šetření stížnosti uvedené v bodě 1 
tohoto usnesení, který je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 28.2.2015
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Hlasování: 11 pro - jednomyslně

243/10/8/2015 Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad při základních 
školách zřizovaných statutárním městem Přerovem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností od 01. 03. 2015 do funkce člena školské rady 

a) při Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16:
 PhDr. Jiřího Pospíšila 
 Mgr. Jarmilu Ižovou

b) při Základní škole Přerov, Svisle 13:
 Mgr. Petru Bürglovou
 p. Romana Kozáka 

c) při Základní škole Přerov, Trávník 27:
 Ing. Petra Měřínského  
 Mgr. Hanu Pavlíčkovou 

d) při Základní škole Přerov, U tenisu 4:
 Mgr. Jolanu Čechovou 
 MUDr. Jiřího Hadvigera 

e) při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 :
 p. Veroniku Gallovou 
 p. Michala Záchu 

f) při Základní škole Přerov, Za mlýnem 1:
 Bc. Janu Vilišovou, DiS. 
 Mgr. Pavla Vychodila 

g) při Základní škole Přerov, Želatovská 8:
 MUDr. Marii Mathonovou 
 Mgr. Ivanku Grigárkovou 

h) při Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 
14:
 Mgr. Marii Plánkovou 
 Ing. Petra Vránu 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 28.2.2015

Hlasování: 11 pro - jednomyslně

Z jednání Rady města se omluvil Ing. arch. Horký, bylo přítomno 10 radních.



23

244/10/8/2015 Přijetí nepeněžitého daru účelově určeného příspěvkovou organizací 
zřízenou statutárním městem Přerovem  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru účelově určeného                 
do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem, dle důvodové zprávy,   
ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 28.2.2015

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing.arch. Horký)

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

245/10/9/2015 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1), o ploše 54,19 m2, v domě č. p. 2535, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/14, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní Ing. P. B., za nájemné ve 
výši 2 400,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 9. 2015 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (1+2), o ploše 41,56 m2, v domě č. p. 1828, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 924, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 26 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní Ž. M., za nájemné ve výši 1 841,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 9. 2015 s možností prodloužení, za 
podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23 (1+1), o ploše 28,64 m2, v domě č. p. 2534, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/10 v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem V. D., za nájemné ve 
výši 1 409,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 30. 9. 2015 s možností prodloužení, 
za podmínky vrácení doposud užívaného bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 (1+1), o ploše 43,08 m2, v domě č. p. 804, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4039 v k. ú. Přerov, Na Hrázi, č. 
o. 34 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní I. E., za nájemné ve výši 2 120,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 30. 9. 2015 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.
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5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (1+1), o ploše 46,73 m2, v domě č. p. 1946, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 930 v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní M. P., za nájemné ve výši 1 769,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 30. 9. 2015 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 46 (1+1), o ploše 28,79 m2, v domě č. p. 2491, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/9 v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 
II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní A. K., za nájemné ve výši 1 417,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 30. 9. 2015 s možností prodloužení, za 
podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (1+2), o ploše 46,04 m2, v domě č. p. 2147, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1154 v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní E. G., za nájemné ve výši 2 039,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 30. 9. 2015 s možností prodloužení, za 
podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 56 (1+0), o ploše 34,85 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 6774/3, v k.ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8) s paní L.M., za nájemné ve výši 1 236,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 30. 9. 2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 49 (1+1), o ploše 52,97 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 6774/3, v k.ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9) s paní V.Z. a panem V. Z., za nájemné ve výši 1 879,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou do 30. 9. 2015 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 28 (1+1), o ploše 30,15 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 5734/10, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 10) s paní M.S. a panem J. L., za nájemné ve výši 1 070,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 10, na dobu určitou do 30. 9. 2015 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného budou nájemci hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2015

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 14 v Přerově, Trávník 4, s paní K.
Ch.

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s 
panem Š. K.

13. neschvaluje přednostní poskytnutí obecního bytu v Přerově panu M. K., 
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14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 18 v Přerově, Na Hrázi 34, s paní 
D. Š.

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s panem G. P.
16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní L.B.
17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 18 v Přerově, Denisova 8, s paní 

M. H.
18 neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 37 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s 

paní I. K.
19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 v Přerově, Denisova 12, s panem 

M.S.
20 neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní S.P.

V diskusi Ing. Měřínský požádal, aby součástí materiálu bylo zdůvodnění neschválení uzavření 
nájemních smluv.

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Měřínský), 1 omluven (Ing.arch.Horký)

246/10/9/2015 Komunitní plánování sociálních služeb – tvorba a podoba navazujícího 
dokumentu

Rada města Přerova po projednání:

1. VARIANTA  I.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zahájení přípravy Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb ve městě Přerov pro období let 2016 – 2019.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.3.2015

1. VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zahájení přípravy Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb na území správního obvodu obce Přerov s rozšířenou působností pro období let 2016 
– 2019.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.3.2015

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

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech

215 101,6* + 90,0 215 191,6

*počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4349 62X Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 
skupinám obyvatelstva

360,0 +90,0 450,0
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V diskusi Mgr. Netopilová sdělila, že Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro soc. 
začleňování tento materiál projednal a vyslovil se také pro variantu I.

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel Bc. Navrátil: 10 pro, 1 omluven (Ing.arch. 
Horký)

247/10/9/2015 Odlehčovací služba

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi Bc. Tomáši Navrátilovi jednat s poskytovali 
sociální služby – odlehčovací služby o možných podmínkách přednostního poskytování této služby 
občanům města Přerova.

Odpovídá: Bc. TOMÁŠ NAVRÁTIL, Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.5.2015

V diskusi Mgr. Netopilová navrhla zvážit možnost zřízení 1 nebo 2 lůžek i v Přerově a doporučila 
zabývat se touto záležitostí na Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro soc. začleňování.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing.arch. Horký)

248/10/9/2015 Domov pro seniory Tovačov - žádost o účelovou dotaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace a uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem 
dotace a subjektem Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, IČ 61985872, se 
sídlem Tovačov, Nádražní č. p. 94, PSČ 751 01, na zajištění poskytování pobytových 
sociálních služeb občanům s trvalým pobytem ve městě Přerov, v roce 2015.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.4.2015

2. pověřuje 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, 1 omluven (Ing.arch. Horký)

249/10/9/2015 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Nahošovice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 
obdarovaným a obcí Nahošovice, se sídlem Nahošovice 39, PSČ 751 14, IČ 00636401 jako 
dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve výši 4 740,- Kč na spolufinancování provozu 
denního stacionáře v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu, dle 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ
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Termín: 31.3.2015

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing.arch.Horký)

10. RŮZNÉ

250/10/10/2015 Petice občanů proti odvolání Bc. Mgr. Věry Václavíčkové z funkce 
ředitelky školy.

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský a náměstek 
primátora Bc. Tomáš Navrátil.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí petici občanů proti odvolání Bc. Mgr. Věry Václavíčkové z funkce ředitelky 
školy,

2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi, která bude zaslaná Kanceláří primátora zástupci 
petentů.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing.arch. Horký)

251/10/10/2015 Petice občanů požadujících „odstranění 1 lampy veřejného osvětlení v 
horní části ulice Macharova v místě u garáží“.

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský a náměstek 
primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí petici občanů požadujících „odstranění 1 lampy veřejného osvětlení v horní 
části ulice Macharova v místě u garáží“,

2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi, která bude zaslaná Kanceláří primátora zástupci 
petentů.

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (p. Pospíšilík), 1 omluven (Ing.arch. Horký)

252/10/10/2015 Roční zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2014

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí Roční zprávu o výsledcích  interního auditu za rok 2014
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2. ukládá realizovat doporučení, která nebyla k  dnešnímu dni 19. 2. 2015 realizována

- dle přílohy č. 1 Audit - Nakládání s nebytovými prostory ve vlastnictví Statutárního města Přerova v 
privatizovaných bytových domech, kde jsou umístěny výměníkové stanice a objektové předávací 
stanice tj. technologie ve vlastnictví společnosti  Teplo Přerov a.s. 

Termín: 30.6.2015
Odpovídá: Mgr. Zdeněk Vojtášek

- dle přílohy č. 2  Audit - Nakládání s nebytovými prostory ve vlastnictví statutárního města Přerova 
v privatizovaných   bytových domech, kde jsou zřízeny kryty civilní obrany.

Termín:  30.6.2015
Odpovídá: Mgr. Zdeněk Vojtášek

- dle přílohy č. 5 Audit - Nakládání s veřejnými prostředky oddělení ICT odboru vnitřní správy

Termín: 30.6.2015
Odpovídá: Mgr. Petr Karola

Doporučení dle přílohy č. 3 Audit - Efektivnost, hospodárnost, účelnost  vybraných operací - dohody   
o pracích konaných mimo pracovní poměr ( dohody o provedení práce, dohody o provedení činností), 
přílohy č. 4 Audit - Prověření nastavení kontrolních mechanismů v oblasti nákupu kancelářského 
materiálu , přílohy č. 6 Reaudit  - Evidence, vyúčtování, inventarizace a odvod hotovosti z pokutových 
bloků v souvislosti se změnou Pokynu ministerstva financí a v souladu s vnitřním předpisem č. 
1/2013, ve znění vnitřního předpisu č. 8/2014 byla  realizována.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing.arch. Horký)

253/10/10/2015 Sociální fond - zápůjčky zaměstnancům

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 v souladu s 
Vnitřním předpisem č. 29/2012 Pravidla pro čerpání prostředků ze sociálního fondu zaměstnanců 
města Přerova, v platném znění, poskytnutí bezúročných zápůjček a uzavření smluv o těchto 
zápůjčkách včetně jejich jištění takto: 

Poř
.
čis.

Žadatel Bydliště Druh půjčky Částka Kč Ručitel

1. Ing. J. K. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- K.I.

2. Mgr. T. O. Rekonstrukce bytu 75 000,- Ing. P.L.

3. D. E. Rekonstrukce 50 000,- N.D.
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rodinného domu

4. Z. I. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- J. I.

5. V. J. Rekonstrukce 
rodinného domu

100 000,- V.A.

6. H.M. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- H.E.

7. B. A. Výstavba domu 100 000,- K.I.

8. Mgr. Š. E. Rekonstrukce 
rodinného domu

100 000,- R. I.

9. K. I. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- Ing. J. K.

10. M. V. Rekonstrukce bytu 
a koupě bytového 
zařízení

60 000,- M.J.

11. Ing. H.K. Rekonstrukce domu 
a koupě bytového 
zařízení

100 000,- H.H.

12. Ing. H. J. Rekonstrukce bytu 100 000,- Mgr. H. M.

13. S. L. Rekonstrukce 
rodinného domu

100 000,- H.R.

14. V. E. Rekonstrukce 
rodinného domu

70 000,- D.I.

15. M.J. Koupě bytového 
zařízení

30 000,- Ch. E.

16. S. Z. Koupě bytového 
zařízení

30 000,- Z. J.

17. R. J. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- Š. Z.

18. Š. B. Koupě bytového 
zařízení

30 000,- Š.L.

CELKEM 1 195 000,-

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing.arch. Horký)

254/10/10/2015 Rámcový program činnosti komisí Rady města Přerova na období 
2014-2018

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí rámcový program činnosti komisí Rady města 
Přerova na volební období 2014-2018.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing.arch.Horký)

255/10/10/2015 Použití znaku statutárního města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova na oficiálních 
webových stránkách Střední zdravotnické školy Hranice.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing.arch.Horký)

10. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 
MĚSTA

primátor Mgr. Vladimír Puchalský
 návrh na svolání valné hromady společnosti Přerovská rozvojová

 podnět na financování sportovišť ve městě Přerově jiným způsobem než přes společnost Teplo 
Přerov a.s.

 podnět a návrh na usnesení Ing. arch. Horkého, který společně s Ing. Prachařem navštívil 
Ministerstvo dopravy ve věci železničních zastávek

256/10/11/2015 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého

Rada města Přerova po projednání pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka a člena Rady města 
Ing. arch. Jana Horkého ve spolupráci s Ing. Antonínem Prachařem dalším jednáním ve věci záměru 
možného zřízení železničních zastávek Přerov-Předmostí a Přerov-Dluhonice a propojení cyklostezky 
Velká Dlážka-Hranická.

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Netopilová), 1 omluven (Ing.arch.Horký)

p. Pavel Košutek
 informace týkající se soudního sporu se společností PSS Přerovská stavební, a.s.

Ing. Petr Měřínský

 Stav finančních prostředků ke dni 16.02.2015

Celkem finančních prostředků                                   317.015.629,03 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 0,50 % p. a. 

vkladový účet u J&T Bank                        40.000.000,00 Kč – úrok 1,35 % p. a.
                                               
K dispozici na účtech 16.02.2015                               218.014.129,03 Kč   
                   
Informace o čerpání finančních prostředků na akce nad 500 tis. Kč

Čerpání k datu 16.02.2015                                                1.990.334,18 Kč
___________________________________________________________________________
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Bc. Tomáš Navrátil
 informace týkající se účasti města Přerova ve výběrovém řízení Agentury pro sociální 

začleňování ve věci spolupráce v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 
lokalitám – město Přerov nebylo Monitorovacím výborem Agentury ke spolupráci vybráno

 informace o situaci na ubytovně v Dluhonské 

Ing. Vladimír Holan
 podnět – povodňová opatření na Strhanci u Kauflandu – je třeba vyčistit a opravit regulace –

prověřit vlastníka úseku a zajistit nápravu
o Ing. Vrána prověří, zda vlastníkem úseku je Precheza, a.s.

p. Radek Pospíšilík
 informace o jednání výboru pro místní části

 informace – byl pozván Mgr. Václavíčkovou na projednání výsledné zprávy České školní 
inspekce – ZŠ J.A.Komenského, Předmostí – inspekční zpráva bude písemně zpracována do 
měsíce

Mgr. Helena Netopilová
 podnět – autobusová zastávka v Předmostí – veškeré podklady budou předány náměstkovi 

primátora Košutkovi
o p. Košutek ve spolupráci s Ing. Měřínským a příslušnými odbory prověří možnosti a 

bude informovat

 podnět na špatný stav komunikací – požadavek občanů na opravy silnic v majetku města, 
zejména silnice Popovice-Lýsky, Kratochvílova ul. (dlažba a příčný práh)

11. ZÁVĚR

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 10. schůzi Rady města Přerova konanou dne 19. února 
2015 v 17.15 hodin.

V Přerově dne 25. 2. 2015

      Mgr. Vladimír Puchalský    Pavel Košutek
primátor Statutárního města Přerova    náměstek primátora Statutárního města Přerova


