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ZÁPIS

z 9. schůze Rady města Přerova konané dne 5. února 2015

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

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 a členů Rady města primátor

12. 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, Bc. Tomáš Navrátil, 
Rudolf Neuls, Radek Pospíšilík, Ing. Petr Vrána.

C.  Omluveni: Mgr. Helena Netopilová
Ing. Petr Měřínský

D.  Dále přítomni:
Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů
Mgr. Zdeněk Vojtášek - vedoucí Odboru správy majetku 
Ing.Miloslav Dohnal - vedoucí odd. majetkoprávního
Mgr. Petr Karola - vedoucí Odboru vnitřní správy
Ing. Pavel Gala - vedoucí Odboru koncepce
Ing. Eva Řezáčová - vedoucí oddělení rozpočtu

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 9. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 5. února 2015 
ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 8 členů Rady 
města. 
Omluveni:  Mgr. Helena Netopilová

Ing. Petr Měřínský

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 8 pro.
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Ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze Rady města Přerova byl navržen Ing. Vladimír Holan.
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 8 pro.

2. VOLBA   OVĚŘOVATELE ZÁPISU

170/9/1/2015 Program 9. schůze Rady města Přerova konané dne 5. února 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 9. schůze Rady města Přerova konané dne 5. února 2015

2. schvaluje Ing. Vladimíra Holana ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze Rady města 
Přerova

Z důvodu nepřítomnosti náměstka primátora pana Pavla Košutka bylo pozměněno pořadí 
projednávaných materiálů, a to takto: materiály finanční, veřejné zakázky, školské záležitosti, sociální 
záležitosti, různé, informace primátora, náměstků a členů Rady. Ve 14.21 hodin se náměstek primátora 
pan Košutek dostavil na jednání rady (přítomno 9 radních) a rada projednala rozvojové záležitosti                      
a majetkoprávní záležitosti.

Materiály, jejichž předkladatelem je náměstek primátora Ing. Petr Měřínský ústně předložil 
v zastoupení náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil.

3. KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ,  INFORMACE  Z  KOMISÍ

- bez písemných předloh.

4.  FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

171/9/4/2015 Zřízení pracovní skupiny pro poskytování zápůjček z Fondu oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání zřizuje pracovní skupinu pro poskytování zápůjček z Fondu oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu ve složení: 
předseda - Ing. Petr Měřínský, 
členové - Ing. Eva Řezáčová, Ludmila Tomaníková, Ing. Bohumír Sedláček, Jaroslava Ludvová, 
hlas poradní - Ing. Jaromír Kluka, 
organizační pracovník - Kristina Bukvaldová.

Při hlasování bylo pro 8.
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172/9/4/2015 Návrh na uzavření smlouvy – webmastering

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje výjimku z vnitřního předpisu  č. 9/2012 (Zásady postupu 
při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí – čl. IV odst. 1 písm. b), resp. 
čl. IV odst. 4 a uzavírá smlouvu mezi statutárním městem Přerovem, jako objednatelem,  a firmou    
Ing. Vilma Gaďourková, se sídlem 751 11, Radslavice, Nová 224, IČ: 73254282, jako dodavatelem, 
jejímž předmětem plnění je poskytování služby: webmastering – komplexní správa oficiální 
internetové prezentace – informačního portálu města Přerova, umístěné na internetové adrese 
http://www.prerov.eu a poskytování služby zaměřené zejména na průběžnou podrobnou kontrolu 
aktuálnosti obsahu všech částí webu, včetně jazykových mutací a zajištění jejich aktuálnosti, 
zveřejňování aktualit případně tiskových zpráv, administrace telefonního seznamu a podrobných 
organizačních struktur odborů, zveřejňování článků ve všech částech oficiálních internetových stránek 
města Přerova. 
Smlouva v celkové hodnotě 390 tisíc Kč, včetně DPH, bude uzavřena na období od 1.1.2015             
do 31.12.2015.

Při hlasování bylo pro 8.

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Petr Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy.

6.  VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY

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

178/9/6/2015 Veřejná zakázka "Regenerace panelového sídliště Předmostí – etapa 
11" – schválení předběžného oznámení veřejného zadavatele

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,        
ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce „Regenerace panelového sídliště Předmostí – etapa 11“, včetně odůvodnění 
účelnosti veřejné zakázky,

2. ukládá odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, uveřejnit toto předběžné oznámení      
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

3. schvaluje odůvodnění účelnosti pro účely předběžného oznámení veřejné zakázky veřejné 
zakázky dle přílohy č. 2,

4. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace související       
s administrací zadávacího řízení

Mgr. Karola sdělil, že veřejná zakázka byla finančně kryta usnesením Zastupitelstva města Přerova 
číslo 64/3/4/2015 dne 2. února 2015.
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Při hlasování bylo pro 8.

179/9/6/2015 Veřejná zakázka „Dodávka multifunkční tiskové sestavy šířky 
minimálně 42 palců“ – schválení zahájení opakovaného výběrového 
řízení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení opakovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
dodávky „Dodávka multifunkční tiskové sestavy šířky minimálně 42 palců“, postupem dle 
ustanovení § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 9/2012, za podmínek finančního krytí veřejné 
zakázky schváleného Zastupitelstvem města Přerova.

2. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Dodávka 
multifunkční tiskové sestavy šířky minimálně 42 palců“ dle příloh č. 1 - 3,

3. ustanovuje, dle vnitřního předpisu č. 9/2012, komisi pro otevírání obálek, posouzení                
a hodnocení nabídek ve složení:

P.č. Člen komise Organizace Náhradník komise Organizace

1. Ing. Antonín Krejčíř MMPr, oddělení ICT Libor Jílek MMPr, oddělení ICT

2. Ing. Tomáš Saňka MMPr, oddělení ICT Ing. Jitka Kučerová MMPr, oddělení ICT

3. Mgr. Petr Karola MMPr, odbor VNITŘ Ing. František Šaněk MMPr, oddělení ICT

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

4. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. NWT a.s., nám. Míru 1217, 768 24 Hulín 63469511

2. AutoCont CZ a. s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 47676795

3. AVITUS, a.s., Praha 6, Karlovarská 326/43, PSČ 16300 26777401

4. BHC International s.r.o., Smilova 777, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 02430142

5. eD' system Czech, a.s., Novoveská 1262/95, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava   47974516

6. SWS a.s., Dostihová 1, 763 15 Slušovice 63485826

7. LANTINA s.r.o., Praha 10 - Strašnice, Molitorovská 324/9, PSČ 10000 24193704

8. Alfons Vilášek, Kostelní 3064/20, 747 21, Kravaře 10628339

9. COMPOS DISTRIBUTION s.r.o., Mečíková 2918/1, Záběhlice, 106 00 Praha 10 27199983

10. ITAGE, spol. s r.o., Ostrava - Poruba, náměstí Václava Vacka 1671/11, PSČ 70800   25879243

11. LEGIA, spol. s r.o., Poříčí 273/5, 639 00 Brno-střed - Staré Brno 44014775
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Mgr. Karola sdělil, že veřejná zakázka byla finančně kryta usnesením Zastupitelstva města Přerova  
dne 2. února 2015.

Při hlasování bylo pro 8.

180/9/6/2015 Veřejná zakázka "Lávka U Tenisu – dodatečné stavební práce" –
rozhodnutí o realizaci jednacího řízení bez uveřejnění

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí požadavek technického dozoru investora na zadání dodatečných stavebních 
prací v rozsahu dle důvodové zprávy, které jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné 
zakázky „Lávka U Tenisu“

VARIANTA  I.:
2. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Lávka U Tenisu –

dodatečné stavební práce“ dle § 23 odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tj. zadání veřejné zakázky formou 
jednacího řízení bez uveřejnění za splnění všech podmínek § 23 odst. 7 a) zákona.

3. ukládá Odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, ve spolupráci s Oddělením investic   
a technické správy, Odboru správy majetku a komunálních služeb, aby neprodleně zahájil,       
v souladu s § 34, odst. 5, písm. b) toto jednací řízení bez uveřejnění a jeho výsledek předložil 
Radě Města Přerova ke schválení na její nejbližší pravidelnou schůzi.

VARIANTA  II.
neschvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Lávka U Tenisu –
dodatečné stavební práce“ dle § 23 odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tj. neschvaluje zadání veřejné zakázky formou 
jednacího řízení bez uveřejnění

Náměstek primátora Bc. Navrátil doporučil bod 1) a variantu I. usnesení (body 2 a 3).
Hlasování o bodu 1) a variantě I., bodech 2 a 3) usnesení:  Při hlasování bylo pro 8.

181/9/6/2015 Veřejná zakázka „Revitalizace parku Michalov v Přerově“ –
rozhodnutí o výsledku zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené pro veřejnou zakázku 
„Revitalizace parku Michalov v Přerově“ vázané na posouzení kvalifikace podle § 59, 
posouzení nabídek dle §76, posouzení výše nabídkových cen dle § 77 a hodnocení nabídek 
podle § 79 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
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VARIANTA  I.:
2. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na 
služby „Revitalizace parku Michalov v Přerově“ uchazeče č. 1 Pavla Plecitá, Járy Cimrmana 
39, 251 63, Kunice – Vidovice, IČ: 44853319 a MS trans servis s.r.o., Stará Ves 35, PSČ 
75107, IČ: 26231336, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele

3. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na 
služby „Revitalizace parku Michalov v Přerově“ uchazeče č. 3 ZÁBOJNÍK - contractors, 
s.r.o., Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 26258692, z důvodu nesplnění 
požadavků zadavatele

4. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky pro veřejnou zakázku 
„Revitalizace parku Michalov v Přerově“, která byla předložena od společnosti ZAHRADA 
Olomouc s. r. o., Olomouc, Železniční 469/4, PSČ 772 11, IČ: 48395013

5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností ZAHRADA Olomouc s. r. o., Olomouc, Železniční 469/4, PSČ 772 11, IČ: 
48395013, jako zhotovitelem, předmětu plnění veřejné zakázky „Revitalizace parku Michalov 
v Přerově“  

Cena za plnění bude činit 705 409,- Kč bez DPH, tj. 853 545,- Kč vč. DPH.

6. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání,    
k jeho uzavření a jeho podpisu dle bodu 5 návrhu, a dále k podpisům dokumentace související 
s administrací ukončení zadávacího řízení

VARIANTA II.:
2. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na služby 
„Revitalizace parku Michalov v Přerově“ uchazeče č. 1 Pavla Plecitá, Járy Cimrmana 39, 
251 63, Kunice – Vidovice, IČ: 44853319 a MS trans servis s.r.o., Stará Ves 35, PSČ 75107, 
IČ: 26231336, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele

3. vylučuje souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na služby 
„Revitalizace parku Michalov v Přerově“ uchazeče č. 3 ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o., 
Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 26258692, z důvodu nesplnění 
požadavků zadavatele

4. ruší zadávací řízení veřejné zakázky na služby „Revitalizace parku Michalov v Přerově“,         
v souladu s ustanovením § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, z důvodu, že všechny nabídky kromě jedné byly vyřazeny

5. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace související        
s administrací ukončení zadávacího řízení

Náměstek primátora Bc. Navrátil doporučil bod 1) a variantu I. usnesení (body 2 až 6 usnesení).
Hlasování o bodu 1) a variantě I., bodech 2 až 6) usnesení:  Při hlasování bylo pro 8.
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182/9/6/2015 Veřejná zakázka „Cyklostezka Přerov, nábř. Protifašistických 
bojovníků“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 
„Cyklostezka Přerov, nábř. Protifašistických bojovníků“ dle příloh č. 1 - 3,

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Cyklostezka Přerov, nábř. Protifašistických bojovníků“, postupem dle ustanovení § 18 odst. 5 
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu           
s vnitřním předpisem č. 9/2012,

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000 60838744

2. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 45274924

3. SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 47155558

4. SATES MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1386, 
PSČ 75701

60775530

5. Porr a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 43005560

6. KKS, spol. s r.o. , Zlín, Příluky 386, PSČ 760 01 42340802

7. PSS Přerovská stavební a.s., Přerov - Přerov I - město, Skopalova 2861/7, 
PSČ 750 02   

27769585

4. ustanovuje, dle vnitřního předpisu č. 9/2012, komisi pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek ve složení:

P.č. Člen komise Organizace Náhradník Organizace

1. Ing. Michal Majer projektant Ing. Jan Beneš projektant

2. Ing. Vladimír Holan člen RM Ing. Petr Vrána člen RM

3. Ing. Tomáš Tužín člen ZM Mgr. Robert Pavlíček člen komise pro 
projednávání záměrů 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

Diskuse:
Ing.arch. Horký:

 Navrhl doplnit v bodě 3) usnesení firmu KKS, spol. s r.o. , Zlín, Příluky 386, PSČ 760 01

Ing. Vrána:
 Navrhl doplnit v bodě 3) usnesení firmu PSS Přerovská stavební a.s., Přerov - Přerov I -

město, Skopalova 2861/7, PSČ 750 02   
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Ing. arch. Horký:
Jako člen Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu navrhl:

 v bodě 4) usnesení do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 
doplnit členy:   Ing. Vladimíra Holana, Ing. Tomáše Tužína.
doplnit náhradníky: Ing. Petra Vránu a Roberta Pavlíčka.

Hlasování o doplněném usnesení (v bodech 3 a 4) usnesení):  Při hlasování bylo 8 pro.

183/9/6/2015 Veřejná zakázka „Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa " -  
schválení zadávacích podmínek a odůvodnění veřejné zakázky, 
schválení zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komisí pro 
otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a 
hodnocení nabídek

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje oznámení o zakázce a zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce „Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa“ dle příloh č. 1 až 3,

2. schvaluje „Odůvodnění veřejné zakázky“ dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb.,           
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 4,

3. 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, za podmínky schválení 
zadávacích podmínek ze strany poskytovatele dotace a současně splnění podmínky ustanovení 
§ 86 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

4. ustanovuje dle § 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ing. arch. Jan Horký člen RM Ing. Jiří Kohout člen RM

Mgr. Petr Karola Odbor vnitřní správy Mgr. Jana Hrubá oddělení právní

Milan Passinger člen ZM Alexandr Beták Komise pro projednávání 
záměrů

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

5. ustanovuje dle § 59 a §74 zákona komisi pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ing. Holba Tomáš projektant Ing. Struhár Filip projektant

Ing. arch. Jan Horký člen RM Ing. Tomáš Tužín člen ZM

Marek Dostál člen ZM Ladislav Mlčák Výbor pro plán, rozvoj, 
investice a dopravu 
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Rudolf Neuls člen RM Radek Pospíšilík člen RM

Petr Hermély člen ZM Roman Kozák člen ZM

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

Diskuse:
Ing. arch. Horký:
Jako člen Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu navrhl: 

 v bodě 4) usnesení do komise pro otevírání obálek 
doplnit členy komise: Ing. arch. Jan Horký, Mgr. Petr Karola, Milan Passinger.
doplnit náhradníky: Ing. Jiří Kohout, Mgr. Jana Hrubá, Alexandr Beták.

 v bodě 5) usnesení ustanovit do komise pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek
doplnit členy komise:  Ing. arch. Jan Horký, Marek Dostál, Rudolf Neuls, Petr Hermély
doplnit náhradníky:  Ing. Tomáš Tužín, Ladislav Mlčák, Radek Pospíšilík, Roman Kozák.

Hlasování o doplněném usnesení:  Při hlasování bylo 8 pro.

Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Karola.

8.  ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

195/9/8/2015 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – sportovní zaměření školy

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o záměru obnovení sportovního 
zaměření Základní školy Přerov, Za mlýnem 1 zejména na míčové sporty s účinností od 1. 9. 2015.

Při hlasování bylo 8 pro.

196/9/8/2015 Ozdravné pobyty pro žáky mateřských a základních škol v rámci 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR –  vyjádření 
ředitelů škol  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí vyjádření ředitelů mateřských a základních škol 
zřízených statutárním městem Přerovem k výzvě pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory           
ze Státního fondu životního prostředí ČR. Vyjádření ředitelů je uvedeno v důvodové zprávě.

Při hlasování bylo 8 pro.

197/9/8/2015 „Školáci nejen na prázdninách“– nabídka k účasti ve výchovném 
projektu pod záštitou European Police Association – CZ, o.s. (EPA)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje účast statutárního města Přerova v osvětově 
výchovném projektu „Školáci nejen na prázdninách“ připraveným pod záštitou EPA a realizovaný 
partnerským vydavatelstvím IV – Nakladatelství s.r.o., konkrétně zábavné omalovánky.

Při hlasování bylo 8 pro.

198/9/8/2015 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 - navýšení kapacity školy

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení 57/4/7/2014 ze 4. schůze konané dne 4. 12. 2014, v následujícím znění:

Rada města Přerova po projednání neschvaluje navýšení kapacity základní školy jako součásti 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 na 570 žáků k 01. 09. 2015,

2. schvaluje navýšení kapacity základní školy jako součásti příspěvkové organizace Základní 
škola Přerov, Velká Dlážka 5 na 562 žáků k 01. 09. 2015,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2015

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

Při hlasování bylo 8 pro.
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9.  SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

199/9/9/2015 Přijetí nepeněžitých darů pro Sociální služby města Přerova, p. o., 
zřízené statutárním městem Přerovem

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví Sociálních 
služeb města Přerova, p. o., Kabelíkova 14a, Přerov, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona                
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,              
v rozsahu důvodové zprávy.

Odpovídá: Bc. J. ŽOUŽELKOVÁ

Termín: 15.2.2015

Primátor Mgr. Puchalský:
 navrhl doplnit do usnesení: v rozsahu důvodové zprávy.

Při hlasování bylo 8 pro.

200/9/9/2015 Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. - uzavření darovací smlouvy

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje neschvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako 
dárcem a  subjektem Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. IČ 27006891, se sídlem Pod 
oborou 88, Hájek, 104 00 Praha, jako příjemcem, o poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 000,-
Kč, na výměnu babyboxu ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.3.2015

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  neschválit následující úpravy 
rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodob. prostředků 
na bankovních účtech

176 700,0 + 5,0 176 705,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě
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3599 620 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 0,0 + 5,0 5,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 18 636,3 + 5,0 18 641,3

3. pověřuje náměstka primátora Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

Primátor Mgr. Puchalský dal protinávrh: neschválit uzavření darovací smlouvy.
Hlasování o protinávrhu (neschválit):  při hlasování byli pro: Mgr. Puchalský, Ing. Vrána, Ing. 
Holan, Ing. Kohout, Ing.arch. Horký, p. Neuls.
Zdrželi se:  Bc. Navrátil, p. Pospíšilík.

201/9/9/2015 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+2), o ploše 43,12 m2, v domě č. p. 2146, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1156, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem ***, trvale bytem *** ***,       
za nájemné ve výši 1 910,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 8. 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.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+1), o ploše 56,88 m2, v domě č. p. 2502, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4167/9, v k. ú. Přerov, 
Jilemnického, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem ***, trvale bytem 
*** ***, za nájemné ve výši 2 519,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 8. 2015    
s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 25,37 m2, v domě č. p. 2497, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5198/28, v k. ú. Přerov, 
Sokolovská, č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní ***, trvale bytem 
Přerov, ***, za nájemné ve výši 1 042,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které 
bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 8. 
2015 s možností prodloužení, za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud 
užívanému bytu s panem J***. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené             
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s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 21 (1+0), o ploše 36,41 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. 4) s panem ***, bytem Přerov, ***, za nájemné ve výši 
1 292,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 8. 2015 s možností prodloužení, 
za podmínky uzavření dohody a zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení zvlášť upravenému pro bydlení 
zdravotně postižených osob č. 1 (1+1), o ploše 48,61 m2 v domě zvláštního určení – v domě   
s pečovatelskou službou č. p. 2190, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
parc. č. 4012, v k.ú. Přerov, U Strhance, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5)   
s paní ***, bytem *** za nájemné ve výši 1 725,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 
předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu 
určitou do 31. 8. 2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení zvlášť upravenému pro bydlení 
zdravotně postižených osob č. 5 (1+1), o ploše 44,60 m2 v domě zvláštního určení – v domě   
s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p 
.č. 5734/10, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6) s 
panem ***, bytem ***, za nájemné ve výši 1 582,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 
předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu 
určitou do 31. 8. 2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (1+1), o ploše 40,30 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. 7), s panem ***, trvale bytem ***,              
za nájemné ve výši 1 983,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 31. 8. 2015 s 
možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1), o ploše 62,87 m2, v domě č. p. 2514, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/28, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť III, č. o. 4 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s paní ***, trvale bytem ***, za 
nájemné ve výši 2 785,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 31. 8. 2015 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 26 (1+1), o ploše 29,56 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. 9) s paní A***, bytem *** za nájemné ve výši 1 049,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou do 31. 8. 2015 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 52 (1+0), o ploše 
25,17 m2 v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 2883/60, v k.ú. Přerov, 
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Trávník, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 10) s paní ***, bytem ***, 
za nájemné ve výši 894,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 10, na dobu určitou do     
31. 8. 2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. 
Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky uhrazení jednorázové úhrady ve výši 24 000 
Kč za poskytování sociálních služeb na základě Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku, 
uzavřené mezi statutárním městem Přerov zastoupeným příspěvkovou organizací Sociálními 
službami města Přerova, p.o. a městysem Dřevohostice, ve smyslu ustanovení Vnitřního 
předpisu č. 6/2012, čl. II, odst. 3, v platném znění.

11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 32 (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. 11) s manželi ***, bytem ***, za nájemné ve výši          
1 879,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 11, na dobu určitou do 31. 8. 2015 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.3.2015

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 17 v Přerově, Kratochvílova 20,   
s panem ***, bytem ***.

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s panem ***, 
bytem ***.

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 5 v Přerově, v domě          
s pečovatelskou službou v Přerově, Jižní čtvrť I/25, s panem ***, bytem ***.

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 5 v Přerově, v domě s 
pečovatelskou službou v Přerově, Jižní čtvrť I/25, s panem ***, bytem ***.

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Přerově, Na Hrázi 34, s panem ***, 
bytem ***

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Přerově, Na Hrázi 34, s panem ***, 
bytem ***.

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, Jižní čtvrť III/4, s paní *** 
bytem ***.

Při hlasování bylo 8 pro.
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Přestávka 14.00 – 14.15 hodin

10.  RŮZNÉ

202/9/10/2015 Změna usnesení č. 7/1/7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva 
města Přerova konaného dne 10.11.2014

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 
usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 7/1/7/2014 bod 2. a 3. z ustavujícího zasedání konaného dne 
10.11.2014 tak, že text:

"2. svěřuje náměstku primátora Ing. Petru Měřínskému úkoly v následujících oblastech samostatné 
působnosti: rozpočet a finance, majetkové záležitosti, hospodářství a komunální služby,
3. svěřuje náměstku primátora Pavlu Košutkovi úkoly v následujících oblastech samostatné 
působnosti: strategie a rozvoj města, územní plán, doprava, životní prostředí,"

se nahrazuje textem:

"2. svěřuje náměstku primátora Ing. Petru Měřínskému úkoly v následujících oblastech samostatné 
působnosti: rozpočet a finance, investice města a veřejné zakázky, správa majetku města a komunální 
služby, nájmy bytů ve vlastnictví města,

3. svěřuje náměstku primátora Pavlu Košutkovi úkoly v následujících oblastech samostatné 
působnosti: strategie a rozvoj města, územní plán, doprava, životní prostředí, majetkoprávní 
záležitosti vyjma nájmu bytů ve vlastnictví města,".

V ostatním se text usnesení nemění.

Při hlasování bylo 8 pro.

203/9/10/2015 Vnitřní předpis č._2015 Úhrada za poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů

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

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. _2015 Úhrada za poskytování informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to 
ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
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Při hlasování bylo 8 pro.

204/9/10/2015 Použití znaku statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova v obrazové 
příloze bakalářské práce.

Při hlasování bylo 8 pro.

205/9/10/2015 Petice občanů požadujících „zastavení výstavby odpočinkové zóny        
v ulici Palackého a obnovení parkoviště v této lokalitě“

Materiál 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 „zastavení výstavby odpočinkové zóny v ulici 
Palackého a obnovení parkoviště v této lokalitě“.

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

Při hlasování bylo 8 pro.

206/9/10/2015 Podněty a připomínky z 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat            
se podněty a připomínkami vznesenými na 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ

Termín: 26.2.2015

Při hlasování bylo 8 pro.
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11.  INFORMACE  PRIMÁTORA,  NÁMĚSTKŮ  PRIMÁTORA  A  ČLENŮ  RADY  
MĚSTA

208/9/11/2015 Informace o výsledcích kontrol kvality výkonu přenesené a samostatné 
působnosti na Magistrátu města Přerova za 2. pololetí 2014

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o výsledcích kontrol kvality přenesené   
a samostatné působnosti na Magistrátu města Přerova za 2. pololetí roku 2014.

Při hlasování bylo 8 pro.

209/9/11/2015 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města Přerova a organizacemi 
zřízeními městem za období 1. 10. 2014 - 31. 12. 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 informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění 100 - 500 tis. Kč, které 
uzavřely jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu 
4/2011 - Organizační řád města Přerova za období 1. 10. 2014 - 31. 12. 2014 dle důvodové 
zprávy.

2. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění 100 - 500 tis. Kč, které 
uzavřely organizace zřízené městem Přerovem za období 1. 10. 2014 - 31. 12. 2014 dle 
důvodové zprávy.

Při hlasování bylo 8 pro.

Na jednání Rady města Přerova se dostavil náměstek primátora pan Košutek ve 14.21 hodin – je 
přítomno 9 radních.
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Primátor Mgr. Puchalský podal návrh na usnesení:

210/9/11/2015 ZŠ J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 
14  - změna usnesení

K předloženému usnesení nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání mění bod 3. a 4. usnesení č. 136/7/7/2015 ze 7. schůze Rady města 
Přerova konané dne 8. ledna 2015, a to tak, že:

původní znění

3. Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi 
předložit k projednání danou záležitost Výboru pro školství a sport a informaci o výsledku 
jednání předložit Radě města dne 5. 2. 2015,

4. Rada města Přerova po projednání ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a školství          
Mgr. Romaně Pospíšilové svolat školskou radu při ZŠ J. A. Komenského a Mateřské školy, 
Přerov – Předmostí, Hranická 14 za přítomnosti zástupců členů Rady města Přerova primátora 
Mgr. Vladimíra Puchalského, Ing. Petra Vrány, p. Radka Pospíšilíka a p. Rudolfa Neulse.

se mění takto:

3. Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi 
předložit k projednání danou záležitost Výboru pro školství a sport,

4. Rada města Přerova po projednání ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a školství           
Mgr. Romaně Pospíšilové svolat jednání v dané věci za účasti členů školské rady při ZŠ J. A. 
Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14 a za přítomnosti zástupců 
členů Rady města Přerova primátora Mgr. Vladimíra Puchalského, Ing. Petra Vrány, p. Radka 
Pospíšilíka a p. Rudolfa Neulse.

Při hlasování bylo pro 9.

Primátor Mgr. Puchalský podal návrh na usnesení:

211/9/11/2015 Tibetská vlajka

K předloženému usnesení nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zapojení města Přerova do kampaně "Vlajka pro Tibet"

2. ukládá odboru vnitřní správy dne 10. března 2015 vyvěsit na budově radnice tibetskou vlajku.

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA

Termín: 10.3.2015
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Při hlasování byli pro:  p. Neuls, Ing. arch.Horký, Ing. Kohout, Mgr. Puchalský, p. Košutek, Ing. 
Vrána, Ing. Holan.
Zdrželi se: p. Pospíšilík, Bc. Navrátil.

Přestávka 14.28 – 14.38 hodin

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Eva Řezáčová – vedoucí oddělení rozpočtu.

207/9/11/2015 Návrh na jmenování vedoucí Odboru ekonomiky Magistrátu města 
Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností od 1. 3. 2015 v souladu s ustanovením § 102 
odst. 2 písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů     
na návrh primátora statutárního města Přerova, který plní úkoly tajemníka podle § 110 odst. 3 cit. 
zákona, paní  Ing. Evu Řezáčovou do funkce vedoucí Odboru ekonomiky Magistrátu města Přerova.

Paní Ing. Řezáčová se představila členům rady a krátce shrnula svou dosavadní praxi. 

Při hlasování bylo pro 9.

Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Řezáčová.

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

5.  ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

173/9/5/2015 Projekt regenerace panelového sídliště Přerov-Trávník

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje doplnění složení Občanské poradní komise pro Program 
panelového sídliště Trávník o aktivního obyvatele sídliště Eduarda Chajdu.



21

Při hlasování bylo pro 9.

174/9/5/2015 Návrh členství statutárního města Přerova v nevládní neziskové 
organizaci CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podání žádosti o členství v nevládní 
neziskové organizaci CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 
636 00 Brno, IČ: 035 19 996

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit zastupováním statutárního města 
Přerova na jednáních nevládní neziskové organizace CIVINET Česká a Slovenská republika, 
z.s., Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00 Brno, IČ: 035 19 996 a podpisem příslušných 
dokumentů náměstka primátora Pavla Košutka

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit deklaraci zájmu o členství v CIVINET 
Česká a Slovenská republika, z.s.

Při hlasování bylo 7 pro.
Zdržel se: Ing. Holan.

175/9/5/2015 Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu

Rada města Přerova po projednání:

1. zřizuje pracovní skupinu cyklistické dopravy ve složení:

Pavel Košutek, náměstek primátora
Ing. Tomáš Tužín, člen zastupitelstva města Přerova
Mgr. Jiří Janalík, cyklokoordinátor města
Ing. František Zlámal, vedoucí oddělení koncepce a rozvoje města
Ing. Jan Široký, dopravní projektant, PRINTES-ATELIER s.r.o
Ing. Ondřej Svák, dopravní projektant
Ing. Petr Šenk, Dopravní inspektorát Policie ČR
Mgr. Petr Kubačka, aktivní občan

2. jmenuje předsedou pracovní skupiny: Ing. Tomáše Tužína
organizačním pracovníkem: Mgr. Jiřího Janalíka

2.    3. ukládá Ing. Tomáši Tužínovi, předsedovi pracovní skupiny cyklistické dopravy, předložit 
Radě města ke schválení plán činnosti pracovní skupiny na rok 2015.

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek navrhl úpravu usnesení:  
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Nový bod 2) usnesení - jmenování předsedy a organizačního pracovníka
Nový bod 3) usnesení (původně bod 2) usnesení) - ukládá Ing. Tomáši Tužínovi předsedovi prac.
skupiny předložit …

Hlasování o upraveném usnesení: Při hlasování bylo pro 9.

176/9/5/2015 IPRM Přerov-Jih - změna řídícího výboru

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává členy stávajícího řídícího výboru IPRM Přerov-Jih,

2. jmenuje předsedou náměstka primátora Pavla Košutka

2.  3. jmenuje členy řídícího výboru IPRM Přerov-Jih:
Pavla Košutka
Ing. Petra Měřínského
Bc. Tomáše Navrátila
Ing. Pavla Galu
Ing. Hanu Mikulovou
Ing. Evu Řezáčovou
Mgr. Andreu Kafkovou
Mgr. Romanu Pospíšilovou
Janu Kupkovou, DiS.
Ing. Evu Pospíšilíkovou

3.  4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednáním a podpisům právních jednání              
a ostatních dokumentů souvisejících s administrací IPRM Přerov-Jih.

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek navrhl úpravu usnesení:  
Nový bod 2) usnesení - jmenování předsedy 
Nový bod 3) usnesení (původně bod 2) usnesení) - jmenuje členy řídícího výboru …
Nový bod 4) usnesení (původně bod 3) usnesení) - pověřuje náměstka …

Hlasování o upraveném usnesení: Při hlasování bylo pro 9.

177/9/5/2015 Stavební úpravy proluky, ulice Bratrská v Přerově

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí postup přípravy projektové dokumentace na akci : Stavební úpravy proluky, 
ulice Bratrská v Přerově

2. schvaluje způsob navrhovaný způsob stavebních úprav  dle varianty č.2 v důvodové zprávě
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Při hlasování bylo:  8 pro.

Zdržel se: pan Pospíšilík.

5/6 Napojení stávající silnice I/55 do dálniční křižovatky MÚK Přerov - sever

Rada města Přerova po projednání

1. vyslovuje požadavek zařazení napojení stávající silnice I/55 do dálniční křižovatky 
mimoúrovňového křížení budoucí dálnice D1 se silnicí I/55 (budoucí R 55) Přerov - sever do 
stavby 0136 dálnice D1,

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka podpisem požadavku města Přerova dle bodu 1. 
a jeho zasláním na Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek materiál stáhl.

Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Gala.

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

7.  MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

184/9/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4748/4 v k.ú. 
Přerov

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
převod pozemku p.č. 4748/4, trvalý travní porost, o výměře 158 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – převod  výpůjčku pozemku p.č. 4748/4, 
trvalý travní porost, o výměře 158 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerova.
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VARIANTA  II.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schvaluje neschválit záměr statutárního města 

Přerova - výpůjčku převod pozemku p.č. 4748/4, trvalý travní porost, o výměře 158 m2, v k.ú. 
Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku pozemku p.č. 4748/4, trvalý travní 
porost, o výměře 158 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova.

Zpracovatel materiálu Mgr. Vojtášek upravil ve variantě I., bodě 2) usnesení – změnit převod 
pozemku na výpůjčku. Ve variantě II. navrhl upravit bod 1) usnesení – RM podává návrh ZM 
neschválit převod …
Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek doporučil variantu I. bod 2) usnesení 
(výpůjčka pozemku). Bod 1) usnesení vyškrtnout.

Hlasování o bodu 2 (výpůjčka pozemku) z varianty I.:   Při hlasování bylo pro 9.

185/9/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     
z majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 5297/2         
v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 5297/2, ost. plocha,            
o celkové výměře cca 15 m 2, v k.ú. Přerov.

Při hlasování bylo pro 9.

186/9/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - nájem a pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 602/1 v k.ú. 
Újezdec u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova  -  pacht části pozemku p.č. 602/1, ost. plocha,      
o výměře cca 100  m2, v k.ú. Újezdec u Přerova.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 602/1, ost. plocha,       
o výměře cca 30  m2, v k.ú. Újezdec u Přerova.

Při hlasování bylo pro 9.
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187/9/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního  města Přerova - části pozemků p.č. 656/1, p.č. 
657 a p.č. 658 vše v k.ú. Žeravice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 
pozemku p.č. 656/1, ostatní plocha, o výměře cca 200 m2, části pozemku p.č. 657, ostatní plocha,         
o výměře cca 15 m2  a části pozemku p.č. 658, trvalý travní porost, o výměře cca 5 m2 vše v k.ú. 
Žeravice.

Při hlasování bylo pro 9.

188/9/7/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 694/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 
694/1, orná půda, označený dle geometrického plánu č. 623-165/2013, jako pozemek p.č. 
694/3, zast., plocha, o výměře 12 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví AGRAS Želatovice, a.s., se sídlem   Želatovice 203, PSČ 75116, 
IČ 25360663 za kupní cenu výši 6000,- Kč , tj.  500,- Kč/m2.

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.

Při hlasování bylo pro 9.

189/9/7/2015 Nájem nemovitých věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  část pozemku p.č. 6706/1, ost. plocha, o výměře      
45 m2, v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a MOL Retail 
Česká republika s.r.o., se sídlem  Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČ 27632491, jako 
nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2019. Výše nájemného 
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bude činit 1.125,- Kč, tj. 25,- Kč/m2/rok (dle vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem nájmu 
bude zřízení parkovacích míst.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2015

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 6706/1, ost. 
plocha, o výměře 45 m2 v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem 
pozemku  a  MOL Retail Česká republika s.r.o., se sídlem  Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, 
IČ 27632491, jako uživatelem pozemku, ve výši 25,- Kč/m2/rok, a to za období od 11.5.2014 
do doby uzavření nájemní smlouvy.

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 bodů 1. a 2. návrhu usnesení.

Při hlasování bylo pro 9.

190/9/7/2015 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1961/2 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě  nájemní smlouvy 
uzavřené dne 23.2.2009 na nájem části pozemku p.č. 1961/2, ostatní plocha, o výměře 10 m2   
v k.ú. Přerov,  mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a  Tesco Stores ČR a.s., 
se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b (jako nájemcem). Nájem bude ukončen dohodou     
ke dni 10.2.2015.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 28.2.2015

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

Při hlasování bylo pro 9.

191/9/7/2015 Nájem nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy ve znění dle přílohy mezi statutárním městem Přerov 
jako pronajímatelem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090,         
se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov, jako nájemcem na nájem nemovitých a movitých věcí     
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ve vlastnictví statutárního města Přerova, které tvoří stavební a technologickou část stavby 
„Kompostárna v Přerově II – Žeravicích“, a pozemků pod touto stavbou, které jsou ohraničeny 
novým plotem kompostárny:

a) stavební část kompostárny:
- zastřešené skladovací boxy,
- komunikace a zpevněné plochy, 
- kanalizace a rozvod vody pro zkrápění, 
- venkovní osvětlení,
- oplocení, 

b) technologická část kompostárny:
- kolový traktor s čelním nakladačem a lopatou KUBOTA M 135 GX + čelní nakladač a lopata, 
- drtič-mísič ZAGO ECOGREEN 15 SD,
- překopávač kompostu EAK 3000,
- prosévací síto FLIPSCREEN S 45,
- čerpadlo HERON EMPH 80 W,
- aerobní fermentor pro zpracování kuchyňského odpadu BM 1500,
- drtič kuchyňského odpadu D 3,
- kontejner pro příjem gastroodpadů KS 500,
- kontejner na sypký materiál KOVOK,

c) pozemky p.č. 1538/3 (orná půda) o výměře 3408 m2, p.č. 1538/7 (ostatní plocha - skládka)               
o výměře 58 m2 a část pozemku p.č. 1538/9 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 325 m2, 
vše v k.ú. Žeravice.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2020. Nájemné za nájem stavební části 
kompostárny uvedené pod písm. a) a pozemků uvedených pod písm. c) bude činit celkem 169.968,-
Kč/rok 140.469,42 Kč/rok, navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nájemné za nájem technologické části kompostárny 
uvedené pod písm. b) bude činit celkem 73.524,- Kč/rok 60.763.64,- Kč/rok, navýšených o DPH v 
příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Účelem nájmu je využití předmětu nájmu k provozování kompostárny.

Součástí nájemní smlouvy bude plná moc, kterou udělí pronajímatel nájemci k zastupování 
pronajímatele při uplatnění vad z vadného plnění podle čl. XIII odst. 5 smlouvy o dílo                         
č. SML/0533/2014, kterou dne 28.5.2014 uzavřeli pronajímatel jako objednatel a společnost PSS 
Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Skopalova 2861/7, Přerov, jako zhotovitel ke stavební 
části kompostárny uvedené pod písm. a)  a při uplatnění vad z vadného plnění podle čl. III odst. 3 
kupní smlouvy č. SML/0534/2014, kterou dne 28.5.2014 uzavřeli pronajímatel jako kupující a 
společnost ENERGREEN PROJEKT s.r.o., IČ 26880342, se sídlem Sladkovského 659/40, Olomouc, 
jako prodávající k technologické části kompostárny uvedené pod písm. b).

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 28.2.2015

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

Zpracovatel materiálu Mgr. Zdeněk Vojtášek požádal o úpravu usnesení v bodě 1c):  Nájemné 
za nájem stavební části kompostárny uvedené pod písm. a) a pozemků uvedených pod písm. c) 
bude činit celkem 140.469,42 Kč/rok a nájemné za nájem technologické části kompostárny 
uvedené pod písm. b) bude činit celkem 60.763.64,- Kč/rok.

Hlasování o upraveném usnesení:  Při hlasování bylo pro 9.
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192/9/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4672/1, p.č. 
6786/1, p.č. 6805, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města 
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 
pověřených třetích osob přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy –
podzemního kabelového vedení NN k  tíži pozemku p.č. 4672/1, p.č. 6786/1, p.č. 6805, vše     
v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5957-285/2014, a to ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 
24729035. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost mezi statutárním městem 
Přerovem, jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 
40502, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene 
bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu stanovenou znaleckým posudkem č.132-1362/2014, 
ve výši 11.010,- Kč, včetně DPH. Oprávněný uhradí správní poplatek za vklad smlouvy         
do katastru nemovitostí.

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.

Při hlasování bylo:  8 pro.
Proti:  Ing. arch. Horký.

193/9/7/2015 Aplikace inflační doložky na nájemné v městských bytech 

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
schvaluje zvýšení nájemného u bytů vlastněných nebo spoluvlastněných statutárním městem Přerov,      
u kterých nájemní smlouva obsahuje inflační doložku, o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým 
statistickým úřadem za rok 2014, tedy o 0,4 %, a to s účinností od 1. května 2015.

VARIANTA  II.:
neschvaluje zvýšení nájemného u bytů vlastněných nebo spoluvlastněných statutárním městem Přerov, 
u kterých nájemní smlouva obsahuje inflační doložku, o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem 
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průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým 
statistickým úřadem za rok 2014, tedy o 0,4 %, a to s účinností od 1. května 2015.

VARIANTA  III.:
schvaluje zvýšení nájemného u bytů vlastněných nebo spoluvlastněných statutárním městem Přerov,    
u kterých nájemní smlouva obsahuje inflační doložku, vyjma bytů, které se nachází v domech              
s pečovatelskou službou, o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem za rok 
2014, tedy o 0,4 %, a to s účinností od 1. května 2015.

Náměstek primátora Bc. Navrátil doporučil variantu III. usnesení, stejně jako navrhl Odbor 
sociálních věcí a školství a Odbor správy majetku a komunálních služeb, vzhledem k cílové skupině 
nájemníků v domech s pečovatelskou službou a nízkému ekonomickému přínosu.

Hlasování o variantě III. usnesení: Při hlasování bylo pro 9. 

194/9/7/2015 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

VARIANTA  I.:

1. schvaluje   schválit uzavření dohody o splátkách dluhů statutárního města Přerov mezi 
statutárním městem Přerov jako věřitelem a a panem D.K., jako dlužníkem. Dluh se týká 
nájemného a záloh na služby spojených s užíváním nebytového prostoru  v objektu č.p.  
příslušného k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č.  v k.ú. Přerov a dopočítaného 
úroku z prodlení v celkové  částce 75.749,00 Kč. Bývalý nájemce bude dluh splácet v 
pravidelných měsíčních splátkách se lhůtou splatnosti 31 měsíců ode dne uzavření dohody. 
Podmínkou uzavření dohody je uznání dluhů 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. pověřuje náměstka primátora Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

VARIANTA   II.:
neschvaluje   neschválit uzavření dohody o splátkách dluhů statutárního města Přerov mezi 
statutárním městem Přerov jako věřitelem a panem D.K. bytem, jako dlužníkem. Dluh se týká 
nájemného a záloh na plnění spojených s užíváním nebytového prostoru  v objektu č.p. , příslušného k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č.  v k.ú. Přerov  a dopočítaného úroku z prodlení v celkové 
částce 75.749,00 Kč.
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Zpracovatel materiálu Mgr. Vojtášek požádal o úpravu předlohy:  ve variantě I. a variantě II. usnesení 
opravit na Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu. Doporučil schválit 
usnesení ve variantě I., bodě 1) usnesení. Bod 2) usnesení doporučil vyškrtnout.

Pan náměstek primátora Bc. Navrátil doporučil variantu I. usnesení a pouze bod 1 (RM podává 
návrh ZM schválit uzavření dohody …) : Při hlasování bylo 9 pro.

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

11.  INFORMACE  PRIMÁTORA,  NÁMĚSTKŮ  PRIMÁTORA  A  ČLENŮ  RADY  
MĚSTA

Náměstek primátora pan Košutek:
 dnes dopoledne jednání Sdružení měst a obcí Odpady Olomouckého kraje. Bude se řešit nový 

název. Nejpozději v dubnu budeme na zasedání zastupitelstva schvalovat změnu stanov 
organizace s novým názvem a jmenovat své zástupce do tohoto sdružení. Jde o to, zařadit 
hospodaření s odpady a budování zařízení pro nakládání s odpady, do programu ITI.

Bc. Navrátil:
 ubytovna v Dluhonské ulici – provozovatel oznámil, že k 28. únoru 2015 uzavírá ubytovnu. 

V ubytovně v současné době bydlí 34 lidí. Z tohoto počtu jsou tři občané z Přerovska              
a sociální pracovníci pro ně hledají možnosti bydlení. Ostatní lidé pochází z různých koutů 
republiky.

Ing. arch. Horký:
 Hotel Strojař – podal informace o zasedání pracovní skupiny pro využití Strojaře. Ve dnech  

19. – 22.2.2015 se uskuteční workshop. Jsou naplánovaná dvě setkání s veřejností. Oslovili 
jsme Fakultu architektury v Brně a Liberci. Akce bude mediálně prezentovaná.

 Informace o jednání se společností Hedviga Group.

Ing. Kohout:
 Projekt IOP 09 – aktuální informace.
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12. ZÁVĚR  ZASEDÁNÍ

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 9. schůzi Rady města Přerova dne 5. února 2015        
v 16.30 hodin.

V Přerově dne 9. února 2015

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


