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ZÁPIS

z 13. schůze Rady města Přerova konané dne 24. března 2015

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

1. Zahájení primátor

2. Volba ověřovatele zápisu primátor

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor

4. Závěrečný účet a výroční zpráva Statutárního města Přerova Ing. Měřínský
za rok 2014

5. Finanční záležitosti Ing. Měřínský

6. Grantový program pro rok 2015 Ing. Měřínský

7. Rozvojové záležitosti p. Košutek

8. Veřejné zakázky Ing. Měřínský

9. Majetkoprávní záležitosti p. Košutek

10. Školské záležitosti Bc. Navrátil

11. Sociální záležitosti                             Bc. Navrátil

12. Různé primátor

13. Informace primátora, náměstků primátora a členů Rady města primátor

14. Závěr, tiskové zprávy primátor
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Přítomni:

A. Předsedající: primátor Mgr. Vladimír Puchalský

B. Členové Rady města:

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

C.  Omluveni: Mgr. Helena Netopilová

D.  Dále přítomni:
Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů
Mgr. Romana Pospíšilová - vedoucí Odboru soc.věcí a školství

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 13. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 24. března 2015 
v 10.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 9 členů Rady 
města. 

Omluvena:  Mgr. Helena Netopilová

Dostaví se později: Ing. Petr Vrána. 

Je přítomno 9 radních. Rada města Přerova je schopna se právoplatně usnášet. 
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2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU

Hlasování o programu:   9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

Ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze Rady města Přerova byl navržen Ing. arch. Jan Horký.
Hlasování o ověřovateli:   9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

299/13/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 13. schůze Rady města 
Přerova konané dne 24. března 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 13. schůze Rady města Přerova konané dne 24. března 2015

2. schvaluje Ing. arch. Jana Horkého ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze Rady města 
Přerova.

Na jednání Rady města Přerova se dostavil v 10.03 hodin Ing. Petr Vrána – je přítomno 10 radních.

3. KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ,  INFORMACE  Z  KOMISÍ

300/13/3/2015 Kontrola usnesení - uzavření smlouvy o využívání služeb 

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí uzavření smlouvy o využívání služby ČSOB 
BusinessBanking 24 mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s.,        
se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350.

Hlasování:  9 pro, 1 zdržel se (Ing. Vrána), 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

4.  ZÁVĚREČNÝ  ÚČET A VÝROČNÍ  ZPRÁVA  STATUTÁRNÍHO MĚSTA  
PŘEROVA  ZA  ROK 2014

301/13/4/2015 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2014

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

Rada města Přerova po projednání:
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2014, včetně příloh             
a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasit, dle § 17 odst. 7 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
s celoročním hospodařením roku 2014, a to bez výhrad,

b) výši a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Přerov dle návrhů uvedených v tomto materiálu, a to v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí,

d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31. 12. 2014,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí rozpis pohledávek statutárního 
města Přerova k 31. 12. 2014 dle přílohy č. 13.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

5.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI

302/13/5/2015 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smluv o zápůjčkách včetně 
jejich zajištění takto:

Žadatel Lokalita 
opravovaného domu

Druhy zápůjček Částka Kč
Doba 
splácení

Zajištění

J. a E.
Š.

8-rekonstrukce koupelny 60 000,00
3 roky

ručitel:
P.Š.

P. a   K.
O.

2-výměna oken 50 000,00
3 roky

ručitel:
Ing. J.O.

L. a B.
D.

2-výměna, oprava oken 
   a dveří

100 000,00
4 roky

ručitel:
M.P.

Z. a   J.
P.

1-oprava střechy
2-výměna klemp.prvků,  
   oken, dveří
5-rozšíření stávajícího bytu
8-vybudování WC, 
    koupelny

150 000,00
4 roky

zástava:
opravovaná
nemovitost

Odpovídá: Ing. E. ŘEZÁČOVÁ
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Termín: 30.4.2015

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit využití volných finančních prostředků 
Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu v celkové výši Kč 700 000,00 a jejich 
transfer do rozpočtu města na financování oprav volných bytů ve vlastnictví statutárního města 
Přerova dle přílohy č. 1

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2

4. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k právnímu jednání o uzavření smluv o 
zápůjčkách, zástavní smlouvy k nemovitosti, ručitelských prohlášení a návrhu na vklad práva 
do katastru nemovitostí včetně jejich podpisu

5. bere na vědomí informaci odboru ekonomiky, že v průběhu roku 2014 nedošlo u Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu k vypovězení smlouvy o zápůjčce.

6. navrhuje Zastupitelstvu města Přerova pozastavit poskytování zápůjček z Fondu oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu na nemovitosti. To se netýká oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu v majetku města.

Odpovídá: Ing. E. ŘEZÁČOVÁ

Termín: 1.5.2015

Členové rady diskutovali fungování tohoto fondu, nízký zájem ze strany občanů o jeho využívání,         
i to, že město by nemělo suplovat činnost bankovních ústavů. Pro občany města by bylo vhodnější 
využít finanční prostředky fondu pro opravy bytového fondu ve vlastnictví města. 

Na základě diskuse byl navržen bod 6. usnesení: 
Rada města Přerova navrhuje Zastupitelstvu města Přerova pozastavit poskytování zápůjček             
z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu na nemovitosti. To se netýká oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu v majetku města.

Odpovídá: Ing. E. ŘEZÁČOVÁ

Termín: 1.5.2015

Hlasování o doplněném usnesení:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

303/13/5/2015 Rozpočtová opatření – převody finančních prostředků v souvislosti se 
změnou organizační struktury

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 dle důvodové zprávy.

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).
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304/13/5/2015 Způsob odepisování dlouhodobého majetku - zbytková hodnota

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro odepisování dlouhodobého majetku ve vlastnictví 
statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací hranici významnosti 0,-- Kč pro 
zbytkovou hodnotu (zůstatkovou cenu) při vyřazení majetku z užívání.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

305/13/5/2015 Rozpočtové opatření č. 4

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy (ad 1),

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazných 
ukazatelů dle upravené důvodové zprávy (ad 2).

Primátor Mgr. Puchalský navrhl úpravu důvodové zprávy (ad 2); Kulturní a informační služby 
města Přerova; ORJ 241; rozpočtové opatření posílit o 105.000 Kč na spolupořádání 
Československého jazzového festivalu ve velkém sále Městského domu.

Hlasování o upraveném rozpočtovém opatření (posílení o 105.000 Kč) : 10 pro, 1 omluvena  
(Mgr. Netopilová).

306/13/5/2015 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení 
jednotky na požární stanici Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 175.000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 
779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení zkušební stolice pro dynamické testování 
přetlakových izolačních dýchacích přístrojů a upgrade ovládacího systému hlasovacích sirén 
na území města Přerova,
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu                  
a závazného ukazatele:

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

rozpočet po 
úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bank. účtech

215 191,2 + 175,0 215 366,2

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

rozpočet po
úpravě

5279 110 Záležitosti krizového řízení j. n. 0,0 + 175,0 175,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 19 768,2 + 175,0 19 943,2

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Petra 
Měřinského k jednání o uzavření právního úkonu v oblasti samostatné působnosti a k jeho 
uzavření a podpisu.

Primátor Mgr. Puchalský informoval, že na poradě ministerstva vnitra s primátory statutárních měst 
dne 23.2.2015 získal informaci, kterou tlumočil předseda Svazu města a obcí Ing. Jiránek, že města by 
se neměla vydávat cestou grantů. Zákon umožňuje zůstat na modelu individuálních žádostí. Přijetím 
grantového programu bychom si výrazně zkomplikovali své počínání Bylo by moudré se dožádat         
ze strany příslušného odboru na Svazu měst a obcí, na legislativním odboru, co doporučují a proč.
Grantový systém bude v budoucnu kontrolován ministerstvem financí.

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

307/13/5/2015 Poskytnutí daru na akci Putování po proudu 2015

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto daru 
mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem a subjektem Adventor o.s., se sídlem 
Vondroušova 1197/53, 163 00 Praha - Řepy, IČ: 01467247, jako obdarovaným,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  
a závazného ukazatele:
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2143 110 Cestovní ruch 57,5 - 10,0 47,5

3429 110 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,0 + 10,0 10,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 19 623,2 * + 10,0 19 633,2
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu        
v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

308/13/5/2015 Žádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně o finanční prostředky

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 neschválit 
poskytnutí dotace subjektu Nadace pro transplantaci kostní dřeně, IČ: 45333378, se sídlem Plzeň,       
Na Roudné 123/212, na částečnou úhradu nákladů spojených se vstupem nových dárců do Českého 
národního registru.

Hlasování:  8 pro, 2 zdrželi se (Ing. arch. Horký, Ing. Holan), 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

309/13/5/2015 Žádost o poskytnutí finančních prostředků spolku Automotorsprint 
ČR z.s.

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 neschválit 
poskytnutí dotace subjektu Automotosprint ČR z.s., IČ: 02750538, se sídlem Seč, 9. května 317,         
na částečnou úhradu spojených s pořádáním mezinárodních závodů ve sprintu automobilů a motocyklů 
na 1/4 míle.

Hlasování:  9 pro, 1 zdržel se (Ing. Holan), 1 omluvena (Mgr. Netopilová).



9

310/13/5/2015 Schválení účetních závěrek sestavených ke dni 31.12.2014

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský a Bc. Tomáš 
Navrátil.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje roční účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerov sestavené ke dni 31.12.2014, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,      
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek“,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, Ing. E. ŘEZÁČOVÁ

Termín: 30.4.2015

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit roční účetní závěrku statutárního 
města Přerova sestavenou ke dni 31.12.2014 a výsledek hospodaření ve výši 84 946 366,95 Kč 
včetně jeho použití na tvorbu kategorie nerozdělený zisk.

Odpovídá: Ing. E. ŘEZÁČOVÁ

Termín: 30.4.2015

Hlasování:  9 pro, 1 zdržel se (Ing. Holan), 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

6.  GRANTOVÝ  PROGRAM  PRO  ROK  2015

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

311/13/6/2015 Grantový program pro rok 2015

Rada města Přerova po projednání:

1) podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku ze "Zásad dotačního 
programu II pro rok 2015" v oblasti sociální z důvodu a v rozsahu uvedeném v důvodové 
zprávě pro žadatele Armáda spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 
00 Praha, IČ 40613411 (grant ev. č. GSO-017/15 uvedený v tabulce č. 36 této důvodové 
zprávy),

2) podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotací a uzavření smluv      
o poskytnutí těchto dotací žadatelům v oblasti:

a) sport - viz tabulky č. 1-16 této důvodové zprávy ve výši 2 354 000 Kč,
b) volný čas - viz tabulky č. 17-23 této důvodové zprávy ve výši 250 000 Kč,  
c) kultura - viz tabulky č. 24-33 této důvodové zprávy ve výši 1 105 000 Kč,
d) sociální - viz tabulky č. 34-39 této důvodové zprávy ve výši 1 047 000 Kč,
e) zdravotnictví - viz tabulky č. 40-41 této důvodové zprávy ve výši 47 000 Kč,
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3) podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 
Navrátila k jednání o uzavření právních jednání dle bodu 2) usnesení v oblasti samostatné 
působnosti a k jejich uzavření a podpisu,

4) podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace a uzavření smluv 
o poskytnutí dotací v oblasti sportu, volného času, kultury, sociální a zdravotnictví žadatelům, 
u kterých je ve sloupci "návrh RM", uvedena nulová výše dotace (viz tabulky č. 1-41 
důvodové zprávy),

5) schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotací z Grantového programu 
pro rok 2015 v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Pan Neuls navrhl přesunout finanční prostředky z oblasti Kultury, položky GKU – 049/15 
částku 10.000 Kč na položku GKU – 051/15.

Hlasování o usnesení včetně navržené úpravy (viz. výše):  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

PŘESTÁVKA 11.02 – 11.10 hodin.

7.  ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

312/13/7/2015 Vyhledávací studie cyklistických komunikací v rámci aglomerace ITI –
ORP Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, Horní náměstí 
5, 772 00 Olomouc, IČ: 646 31 109, na vypracování "Vyhledávací studie cyklistických 
komunikací v rámci aglomerace ITI – ORP Přerov" v ceně 100 000,- Kč vč. DPH dle 
důvodové zprávy.

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k uzavření a podpisu právního úkonu dle bodu 
1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti.

Primátor Mgr. Puchalský navrhl úpravu ve smlouvě o dílo - kontaktní osobou ve věcech 
technických za Statutární město Přerov bude místo Ing. Františka Zlámala pan Mgr. Jiří 
Janalík.

Hlasování o předloženém usnesení (včetně změny kontaktní osoby):  10 pro, 1 omluvena         
(Mgr. Netopilová).
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313/13/7/2015 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města 
Přerova pro období 2014-2020

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Strategický 
plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 20014-2020.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

314/13/7/2015 IPRM Přerov-Jih - projekt Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. - II.
etapa

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o projektu "Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I.-II.etapa"

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednáním a podpisům právních jednání 
a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci dotace z Integrovaného 
operačního programu, dle důvodové zprávy.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

315/13/7/2015 IPRM Přerov-Jih - monitorovací zpráva za rok 2014

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje roční monitorovací zprávu č.6 za rok 2014, dle důvodové
zprávy.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).
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316/13/7/2015 Plán činnosti pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje plán činnosti pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu 
dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

317/13/7/2015 Grantová výzva 2014 program Parky

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Ing. arch. Jan Horký člen Rady města Přerova                 
a náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zapojení statutárního města Přerova do Grantové výzva 2014 program Parky 
vyhlašované Nadací Proměny.

2. jmenuje projektový tým ve složení:
Ing. arch. Jan Horký - osoba oprávněná jednat jménem žadatele,
Ing. Hedvika Hubáčková - osoba odpovědná za technické zajištění projektu,
Ing. Kamila Lesáková - osoba odpovědná za komunikaci a práci s veřejností v průběhu 
projektu.

3. pověřuje členy projektového týmu k podání grantové výzvy, administraci projektu, 
technickému zajištění projektu, komunikaci a práci s veřejností v průběhu projektu.

4. bere na vědomí finanční podmínky grantové výzvy.

5. bere na vědomí výsledky dotazníkového šetření a veřejného projednání.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

318/13/7/2015 Rozšíření zadání 4. změny územního plánu

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Ing. arch. Jan Horký člen Rady města Přerova                 
a náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit doplnění 
usnesení č. 84/4/5/2015, bodu 1 ze dne 9.3.2015 o pořízení změny územního plánu, a to o změnu 
funkčního využití lokality "Na Marku" na občanskou vybavenost.

Hlasování:  8 pro, 2 se zdrželi (Bc. Navrátil a Mgr. Puchalský), 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

319/13/7/2015 Hotel Strojař

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Ing. arch. Jan Horký člen Rady města Přerova                 
a náměstek primátora Pavel Košutek.

Rada města Přerova po projednání:

a) bere na vědomí doporučení pracovní skupiny pro využití Strojaře dále jednat o bezúplatném 
převodu souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí, 
které tvoří vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“, do vlastnictví statutárního města 
Přerova se záměrem demolice objektu a využití ploch jako veřejného prostranství (veřejná 
zeleň, veřejné parkoviště),

b) podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  navrhuje Zastupitelstvu města Přerova uložit 
členům Zastupitelstva města Přerova Mgr. Vladimíru Puchalskému, Ing. Petru Vránovi,      
Ing. arch. Janu Horkému dále jednat s ČR – Ministerstvem obrany, IČ: 60460580, se sídlem 
Praha 6 – Hradčany, Tychonova 221/1 a s Ministerstvem financí, IČ 00006947, se sídlem 
Praha 1, Letenská 15 o možnostech bezúplatného převodu souboru nemovitých věcí tvořících 
ubytovací areál "„hotel Strojař“"   a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu 
"hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova se záměrem demolice objektu              
a využití ploch jako veřejného prostranství (veřejná zeleň, veřejné parkoviště),

c) podává návrh Zastupitelstvu města Přerova navrhuje Zastupitelstvu města Přerova zrušit 
usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 1146/25/3/2014 z 15.9.2014, kterým byl schválen 
záměr statutárního města Přerova – úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících 
ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu „hotel 
Strojař“ z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou 
kupní cenu ve výši max. 40.000.000,- Kč.

Primátor Mgr. Puchalský navrhl úpravu usnesení: v bodě 2) a 3) usnesení použít formulaci 
Rada města navrhuje Zastupitelstvu města …

Hlasování o upraveném usnesení (formulace navrhuje): 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan),                  
1 omluvena (Mgr. Netopilová).

PŘESTÁVKA 11.52 – 12.45 hodin.
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8.  VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY

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

320/13/8/2015 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Předmostí – etapa 
11" -  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 „Regenerace panelového sídliště Předmostí – etapa 11“ 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 „Regenerace 
panelového sídliště Předmostí – etapa 11“, v otevřeném řízení, v souladu s ustanovením § 27 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky 
naplnění 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. Tomáš Tužín člen Zastupitelstva města 
Přerova

Ing. arch. Jan Horký člen Rady města Přerova

Ing. Jiří Draška člen Výboru pro plán, 
rozvoj, investice a dopravu

Ing. Petr Měřínský náměstek primátora

Ing. Vladimír Holan člen Rady města Přerova Pavel Košutek náměstek primátora

Administrátor Organizace Náhradník 
administrátora

Organizace

Bc. Bohdana
Kalincová

úsek veřejných zakázek Ing. Alena
Řihošková

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. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Mgr. Vladimír 
Puchalský

Zástupce zadavatele

Ing. Tomáš Tužín člen Zastupitelstva města 
Přerova

Ing. arch. Jan Horký člen Rady města Přerova

Ing. Vladimír Holan člen Rady města Přerova Radek Pospíšilík člen Rady města Přerova

Pavel Košutek odborník Ing. Petr Vrána odborník

Ing. Michal Majer Odborník/projektant Ing. Martina Odborník/projektant
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EPROJEKT s. r.o. Majerová EPROJEKT s. r.o.

Administrátor
hodnocení

Organizace Náhradník 
administrátora

Organizace

Bc. Bohdana
Kalincová

úsek veřejných 
zakázek

Ing. Alena 
Řihošková

úsek veřejných 
zakázek

6. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace související        
s administrací zadávacího řízení a k jednání o uzavření právního jednání související                  
s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu

Ing. arch. Horký navrhl doplnit:
V bodě 4) usnesení do komise pro otevírání obálek

- členy: Ing. Tužín, Ing. Draška, Ing. Holan.
- náhradníky: Ing. arch. Horký, Ing. Měřínský, pan Košutek.

V bodě 5) usnesení do komise pro posuzování kvalifikace 
- členy: Ing. Měřínský, Ing. Tužín, Ing. Holan, pan Košutek.
- Náhradníky: Mgr. Puchalský, Ing. arch. Horký, p. Pospíšilík, Ing. Vrána.

Hlasování o doplněném usnesení:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

13/8.2 „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“ –
odstoupení od smlouvy o dílo

Rada města Přerova po projednání

VARIANTA I

1. schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo č. SML/0999/2014 ze dne 22. 9. 2014, na realizaci 
staveb „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná 
a Úprava prostoru před pasáží“, uzavřené se zhotovitelem SATES MORAVA spol. s r.o., 
Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, IČ 60775530, a to podle § 2627 
odst. 2 občanského zákoníku,

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k právnímu jednání uvedenému v bodu 1 
usnesení a jeho podpisu.

VARIANTA II

1. neschvaluje odstoupení od smlouvy o dílo č. SML/0999/2014 ze dne 22. 9. 2014, na realizaci 
staveb „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná 
a Úprava prostoru před pasáží“, uzavřené se zhotovitelem SATES MORAVA spol. s r.o., 
Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, IČ 60775530
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Předkladatel náměstek primátora Ing. Měřínský materiál stáhl. Bude předložen doplněný 
materiál na příští jednání Rady města Přerova.

Nové znění usnesení:

321/13/8/2015 „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru 
před pasáží“ – odstoupení od smlouvy o dílo

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh předkladatele materiálu náměstka primátora      
Ing. Petra Měřínského stáhnout z projednávání na jednání Rady města Přerova dne 24. března 2015 
materiál označený 13/8.2 „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před 
pasáží“ – odstoupení od smlouvy o dílo.

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

9.  MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

322/13/9/2015 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)

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  změnu nájemce 
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) o celkové výměře 63,84 m2 dle 
nájemní smlouvy ze dne 27.7.2010.

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

323/13/9/2015 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1981/1 a části 
pozemku p.č. 1981/37 v k.ú. Přerov                                                                                           

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 1981/37, ostatní plocha, o výměře cca 47 m2 a části pozemku p.č. 1981/1, ostatní plocha,              
o výměře 244 m2 oba v  v k.ú. Přerov.

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).
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324/13/9/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
-  pozemků p.č. 7116/5 a p.č. 7116/6 v k.ú.  Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova -   pozemku p.č  7116/5, ost. plocha, o výměře 88 m2          
a pozemku p.č. 7116/6, ost. plocha, o výměře 312 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova  do vlastnictví PRECHEZA a.s., se sídlem Nábř. Dr. E. Beneše, 
Přerov I-Město, 751 62, Přerov, IČ  26872307 za kupní cenu ve výši 200 000,- Kč, tj. 500,-
Kč/m2..  Kupní smlouva bude uzavřena ve znění přílohy č. 1.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.4.2015

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

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

Na jednání Rady města Přerova byl v 13.00 hodin přizván nově jmenovaný tajemník Magistrátu města 
Přerova Mgr. Petr Mlčoch.
Pan primátor jej krátce představil členům rady. Pan Mlčoch shrnul svou dosavadní praxi a zkušenosti.

325/13/9/2015 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)

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor 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) - místnost č. 60 o výměře 45,7 m2  mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a náboženskou společností Sbor Církve bratrské v Hranicích, se sídlem 
Milenov 26, IČ 73635553, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 100,-Kč/rok.  Účelem 
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nájmu bude využití prostoru pro shromáždění a pro činnost kazatelské stanice Církve bratrské 
Přerov. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.4.2015

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

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

326/13/9/2015 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
nebytové jednotky č. 190/101,  jiný nebytový prostor,  v objektu bytový 
dům č.p. 190, 191, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 3157/5,  v k.ú. Přerov (Kozlovská 2)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
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 
30.11.1992, ve znění dodatků č. 1 až č. 20, na nebytovou jednotku č. 190/101, jiný nebytový 
prostor, v objektu bytový dům  č.p. 190, 191, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 3157/5, o celkové výměře 49,7 m2, v k.ú. Přerov, Kozlovská 2 mezi statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a Mgr. Petrem Hlavačkou, místem podnikání Přerov   
I - Město, Nerudova 2240/13, IČ 10636226, jako nájemcem, ke dni 31.3.2015, ve znění dle 
přílohy.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.3.2015

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

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytové jednotky č. 190/101, jiný 
nebytový prostor, v objektu bytový dům  č.p. 190, 191, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 3157/5, o celkové výměře 49,7 m2, v k.ú. Přerov, Kozlovská 2            
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.

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).
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327/13/9/2015 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov - pozemků  p.č. 
4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 4996/10, p.č. 4996/11 vše v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemky p.č. 4996/8, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 174 m2, p.č. 4996/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře   
187 m2, p.č. 4996/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 787 m2, p.č. 4996/11, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 68 m2 vše v k.ú. Přerov, mezi Českou republikou 
-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábř. 390/42, Praha 2, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem.
Účelem nájmu je užívání pozemků statutárním městem Přerov pro poskytování služeb 
obyvatelstvu, a to zejména jako placené parkoviště, placené tržní místo a z části jako 
odpočinková zóna. Nájem se sjednává na dobu určitou od 1.4.2015 do 31.3.2016.

2. schvaluje uzavření dohody o bezesmluvním užívání  pozemků p.č. 4996/8, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.č. 4996/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4996/10, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.č. 4996/11, ostatní plocha, ostatní komunikace vše v k.ú. 
Přerov, za období od 1.4.2013 do 31.3. 2015, mezi Českou republikou - Úřadem pro 
zastupování státu  ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, 
Praha 2, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem, v celkové výši 
238 684,- Kč.

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

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

rozpočet
po úpravě

3725 520 Využívání a zneškodňování 
komunálních odpadů (EKOKOM)

2 400,0 - 358,1 2 041,9

522 Komunální služby 99 258,1 + 358,1
- 358,1

99 258,1

3639 530 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 3 272,4 + 358,1 3 630,5

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

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.4.2015

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek upozornil, že ve smlouvě o nájmu nemovitých 
věcí je mylně uvedeno jeho jméno. Chyba již byla napravena.

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).
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328/13/9/2015 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
pozemek p.č. 4748/4 v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerovem a P. a   J.N.         
na  pozemek p.č. 4748/4, trvalý travní porost, o výměře 158 m2, v k.ú. Přerov ve vlastnictví 
statutárního města Přerova. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena ve znění přílohy č. 1.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.4.2015

2. 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.

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:  pro 9, zdržel se 1 (primátor Mgr. Puchalský), 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

  

329/13/9/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku Českých 
drah, a.s. na  pozemku p.č. 521/1 v k.ú. Lověšice u Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
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 na dotčeném pozemku podzemní oddílnou splaškovou 
tlakovou kanalizaci  a to v rozsahu stanoveným geometrickým plánem č. 395-127/2013 a s tím 
spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému vstupovat a 
vjíždět na dotčený pozemek za účelem zajišťování  provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění podzemní oddílné splaškové tlakové kanalizace k tíži pozemku p.č. 
521/1 v k.ú. Lověšice u Přerova, a to ve prospěch statutárního města Přerova. 
Věcné břemeno-služebnost  se zřizuje  na dobu neurčitou, v rozsahu geometrického plánu 
č.395-127/201, za jednorázovou úhradu ve výši 3000,- Kč, navýšenou o DPH v platné sazbě. 
Zálohová částka úhrady za zřízení věcného břemene včetně DPH   byla oprávněným již 
zaplacena před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Smlouva o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.  57529/99-DDC ze dne 8.6.1999 je dokladem o 
uhrazení zálohové platby.
Smlouva o uzavření věcného břemene bude uzavřena ve znění přílohy č. 1.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.4.2015
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2. pověřuje náměstka primátora  Pavla Košutka, k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 
1. návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

330/13/9/2015 Věcné břemeno – služebnost – ve prospěch statutárního města Přerova 
– na části pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Předmostí                                                                                 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zrušení věcného břemene práva chůze a jízdy přes část pozemku p.č. 452/1 v k.ú. 
Předmostí vymezeného geometrickým plánem č. 1099-38/2013 ze dne 29.3.2013, které bylo 
vloženo do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného 
břemene uzavřené dne 13.11.2013 mezi statutárním městem Přerov (jako prodávajícím             
a oprávněným z věcného břemene) a panem V.M. (jako kupujícím a povinným z věcného 
břemene) a uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene mezi statutárním městem Přerov 
(jako oprávněným z věcného břemene) a panem V.M. (jako povinným z věcného břemene) ve 
znění dle přílohy č. 1.

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.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného břemene – služebnosti 
stezky ve smyslu ust. § 1274 NOZ a cesty ve smyslu ust. § 1276 NOZ k tíži pozemku p.č. 
452/1 v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví pana V.M., ve prospěch pozemku označeného 
geometrickým plánem č. 1132-92/2014 jako pozemek p.č. 453/1, o výměře 750 m2, v k.ú. 
Předmostí, ve vlastnictví statutárního města Přerova a uzavření kupní smlouvy a smlouvy o 
zřízení služebnosti ve znění dle přílohy č. 2. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a 
úplatně, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene byla stanovena dohodou ve výši 
100,- Kč. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 1099-38/2013.

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).
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331/13/9/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova p.č. 1961/1, p.č. 1981/1, p.č. 1981/37, p.č. 
1981/48 vše  v  k.ú. Přerov  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
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 VN, 
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. 1961/1, p.č. 
1981/1, p.č. 1981/37, p.č. 1981/48 vše  v  k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.
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 ve znění dle přílohy č. 1.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti předloží budoucímu povinnému              
z věcného břemene - služebnosti  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním 
úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném 
pozemku včetně ochranného pásma. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma 
zadá statutární město Přerov. 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: 31.5.2015

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:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

332/13/9/2015 Řešení situace nájemnice obecního bytu v Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:



23

1. ruší usnesení Rady města Přerova č. 56/4/6/2014, bod 1 ze dne 4.12.2014.

2. schvaluje podání žaloby na exekuční vyklizení paní K.E. z bytu č. 17 (1+1),  o ploše 41,45 m2  
v domě, příslušném k části obce Přerov I – Město, a podání žaloby na dlužné částky vůči 
Statutárnímu městu Přerov.

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

10.  ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

333/13/10/2015 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 
2015/2016 a financování pozice sociálního pedagoga     

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení přípravné třídy Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, 
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2015/2016                
za podmínky vykrytí přímých nákladů na vzdělávání této třídy státními finančními prostředky 
přidělovanými Krajským úřadem Olomouckého kraje,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2015

2. schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě Základní školy Přerov, Boženy 
Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16,             
v rozsahu 4 žáků pro školní rok 2015/2016,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2015

3. schvaluje pro školní rok 2015/2016 zřízení jedné třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami v Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, za předpokladu splnění podmínek ustanovených v § 7 
odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů     
a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami, vše ve znění pozdějších předpisů a vykrytí přímých nákladů na vzdělávání této 
třídy státními finančními prostředky přidělovanými Krajským úřadem Olomouckého kraje,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2015

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit stanovení provozního příspěvku 
Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2015/2016 dle pravidel a v rozsahu uvedeném       
v důvodové zprávě,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2015
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5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 
sociálního pedagoga příspěvkové organizace Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 
45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2015         
až 8/2016, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto 
nákladů v rozpočtu města pro příslušný školní rok.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2015

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

334/13/10/2015 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy; 
Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech 
spádových základních škol na území města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody o vytvoření 
společného školského obvodu základní školy pro plnění povinné školní docházky mezi 
statutárním městem Přerovem a obcí Lhotka, IČ: 00636339, se sídlem Lhotka č.p. 6, k 01. 07. 
2015. Předmětem této dohody je, že žáci s trvalým pobytem v obci Lhotka patří do školského 
obvodu Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2015

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Přerova č. 5/2013 o školských 
obvodech spádových základních škol na území statutárního města Přerova, ve znění Obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2014. 
Znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2015

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 
Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1. návrhu usnesení včetně jeho 
podpisu.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2015

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).
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335/13/10/2015 Mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem –
vyhodnocení zápisu a projednání výjimky z maximálního počtu dětí ve 
třídách 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016      
v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerovem,

2. schvaluje pro školní rok 2015/2016 v mateřských školách zřízených statutárním městem 
Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve třídách takto:

 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14, kde lze na 
odloučeném pracovišti Pod skalkou 13 naplnit 2 třídy do počtu 26 dětí, na odloučeném pracovišti 
Vinary naplnit 1 třídu do počtu 28 dětí a na odloučeném pracovišti Čekyně naplnit 1 třídu do počtu 
28 dětí,

 Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 25 dětí a na 
odloučeném pracovišti Na odpoledni 16 naplnit 2 třídy do počtu 28 dětí,

 Mateřská škola Přerov, Máchova 14, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 25 dětí,
 Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2, kde lze 2 třídy naplnit do počtu 25 dětí a na odloučeném 

pracovišti Jasínkova 4 naplnit 2 třídy do počtu 25 dětí,
 Mateřská škola Přerov, Optiky 14, kde lze 2 třídy naplnit do počtu 25 dětí,
 Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, kde lze 2 třídy naplnit do počtu 25 dětí,
 Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 25 dětí a 1 třídu do počtu 

26 dětí,
 Mateřská škola Přerov, Kozlovská 44, kde lze 2 třídy naplnit do počtu 25 dětí, 
 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 25 dětí, 

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2015

3. schvaluje pro školní rok 2015/2016 v Mateřské škole Přerov, Kratochvílova 19, zřízené 
statutárním městem Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě s těžkým zdravotním 
postižením. Tuto třídu lze naplnit do počtu 10 dětí.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.8.2015

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).
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336/13/10/2015 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ        
Za mlýnem, ZŠ Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská 
pro rok 2015

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro rok 2015 stanovení výše úhrad za užívání školních 
hřišť veřejností, předaných k hospodaření Základní škole Přerov, Za mlýnem 1, Základní škole Přerov, 
Trávník 27, Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5, Základní škole Přerov, Svisle 13 a Základní škole 
Přerov, Želatovská 8, dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 17.4.2015

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí Odboru 
sociálních věcí a školství.

337/13/10/2015 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a 
zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol a středisku 
volného času zřízených statutárním městem Přerovem pro školní rok 
2015/2016 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřízených 
statutárním městem Přerovem dle přílohy důvodové zprávy,

2. bere na vědomí výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách - součástech 
základních škol zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy důvodové zprávy,

3. bere na vědomí výši úplaty ve středisku volného času, typu dům dětí a mládeže - součásti 
Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, dle 
přílohy důvodové zprávy,

vše s účinností od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016.

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).



27

338/13/10/2015 Nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb – žádost o poskytnutí 
daru 

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
neschvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000,- Kč na zajištění organizace dějepisné soutěže 
studentů gymnázií z České republiky a Slovenské republiky a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerovem, jako dárcem a subjektem Nadační fond GAUDEAMUS, IČ: 25228633, 
se sídlem Nerudova 7, 350 40 Cheb, jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí tohoto 
peněžitého daru.

VARIANTA  II.:
1. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000,- Kč na zajištění organizace dějepisné 

soutěže studentů gymnázií z České republiky a Slovenské republiky a uzavření darovací 
smlouvy mezi statutárním městem Přerovem, jako dárcem a subjektem Nadační fond 
GAUDEAMUS, IČ: 25228633, se sídlem Nerudova 7, 350 40 Cheb, jako obdarovaným, jejímž 
předmětem je poskytnutí tohoto peněžitého daru.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu a závazných 
ukazatelů:

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

rozpočet 
po úpravě

3113 610 Základní školy 21 909,7 * - 5,0 21 904,7

3299 610 Ostatní záležitosti vzdělávání 0,0 + 5,0 5,0
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

61X Školská zařízení 39 298,8 * - 5,0 39 293,8

Dotace, přímé podpory a grantový program 19 744,2 * + 5,0 19 749,2
* počáteční stavy navazují na jiný materiál

Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

339/13/10/2015 Vnitřní předpis č. 5/2015 - Metodický pokyn – příklady účtování pro 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerov a 
rozpočtový proces a oprávnění vedoucích odborů ve vztahu k 
příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Přerov
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Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstci primátora Ing. Petr Měřínský a Bc. Tomáš 
Navrátil.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. vydává Vnitřní předpis č. 5/2015 - Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces ve znění dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy

Odpovídá: Ing. E. ŘEZÁČOVÁ, Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.3.2015

2. ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov postupovat 
dle Vnitřního předpisu č. 5/2015 - Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces, a to již za období 1. 
mezitímní závěrky zpracované ke dni 31. 3. 2015

Odpovídá: Ing. E. ŘEZÁČOVÁ, Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.3.2015

3. ruší bod 3 usnesení 60. schůze Rady města Přerova č. 2387/60/5/2009 konané dne 29.4.2009 a 
zároveň ruší bod 4 usnesení 1. schůze Rady města Přerova č. 24/1/4/2006 konané dne 
22.11.2006. Znění zrušených usnesení je uvedeno v důvodové zprávě.

Odpovídá: Ing. E. ŘEZÁČOVÁ, Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.3.2015

4. pověřuje schvalováním odpisových  plánů příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Přerov, rozpisu použití fondu investic, případně investičního příspěvku do fondu 
investic vedoucí odboru sociálních věcí a školství a jí pověřené osoby pro školské příspěvkové 
organizace, Sociální služby města Přerova, p.o. a Městskou knihovnu v Přerově, p.o. a vedoucí 
odboru ekonomiky a jí pověřené osoby pro Kulturní a informační služby města Přerova.

Odpovídá: Ing. E. ŘEZÁČOVÁ, Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: průběžně

5.  pověřuje schvalováním úprav plánů rozpočtů (přesunů finančních prostředků 
mezi účty) příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov, se 
kterými není spojeno navýšení provozního příspěvku zřizovatele pro tyto 
organizace, vedoucí odboru sociálních věcí  a školství a jí pověřené osoby pro 
školské příspěvkové organizace, Sociální služby města Přerova, p.o. 
a Městskou knihovnu v Přerově, p.o. a vedoucí odboru ekonomiky a jí 
pověřené osoby pro Kulturní a informační služby města Přerova,

 pověřuje schvalováním přesunu části rezervního fondu příspěvkových 
organizací zřízených statutárním  městem Přerov k posílení fondu investic 
těchto organizací, a to do výše Kč 100.000,- v jednotlivém případě vedoucí 
odboru sociálních věcí  a školství a jí pověřené osoby pro školské příspěvkové 
organizace, Sociální služby města Přerova, p.o. a Městskou knihovnu 
v Přerově, p.o  a vedoucí odboru ekonomiky a jí pověřené osoby pro Kulturní 
a informační služby města Přerova,

 pověřuje přerozdělováním doposud nerozdělených finančních prostředků, 
schválených orgány statutárního města v rámci ODPA rozpočtu města, a to dle 
aktuální potřeby a priorit příspěvkových organizací, zřízených statutárním 
městem Přerov, se kterými je spojeno navýšení provozního příspěvku 
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zřizovatele pro tyto organizace nebo přímý příděl finančních prostředků do 
fondu investic těchto organizací, vedoucí odboru sociálních věcí a školství a jí 
pověřené osoby pro školské příspěvkové organizace, Sociální služby města
Přerova, p.o. a Městskou knihovnu v Přerově, p.o.,

 pověřuje schvalováním úprav plánů rozpočtů (přesunů finančních prostředků 
mezi účty) příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Přerov, 
souvisejících s přerozdělením doposud nerozdělených finančních prostředků, 
schválených orgány města v rámci ODPA rozpočtu statutárního města, se 
kterými je spojena změna výše provozního příspěvku zřizovatele pro tyto 
organizace nebo změna výše přímého přídělu finančních prostředků do fondu 
investic těchto organizací, vedoucí odboru sociálních věcí  a školství a jí 
pověřené osoby pro školské příspěvkové organizace, Sociální služby města 
Přerova, p.o. a Městskou knihovnu v Přerově, p.o.,

 pověřuje schvalováním navýšení doposud nerozdělených finančních 
prostředků, schválených orgány statutárního města Přerov v rámci ODPA 
rozpočtu města nebo přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými 
organizačními čísly, případně položkami rozpočtu města, se kterými je 
spojena změna výše provozního příspěvku zřizovatele pro příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerov nebo změna výše příspěvku do 
fondu investic těchto organizací, vedoucí odboru sociálních věcí  a školství a 
jí pověřené osoby pro školské příspěvkové organizace, Sociální služby města 
Přerova p.o.a Městskou knihovnu v Přerově, p.o.

Odpovídá: Ing. E. ŘEZÁČOVÁ, Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: průběžně

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

PŘESTÁVKA 13.51 – 14.00 hodin.

11.  SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

340/13/11/2015 Stanovení výše finančních příspěvků pro obce

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.:
1. bere na vědomí výši finančního příspěvku pro obce, jejichž občané žádají o umístění               

do zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Domova pro seniory v Přerově, jako 
jednorázové úhrady za poskytování sociálních služeb v zařízení, pro rok 2015.
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2. bere na vědomí výši finančního příspěvku pro obce, jejichž občané žádají o umístění               
do zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. do domů zvláštního určení - domů                
s pečovatelskou službou, jako jednorázové úhrady za poskytování sociálních služeb v zařízení, 
pro rok 2015.

VARIANTA  II.:

1. ruší usnesení Rady města Přerova č. 1130/25/8/2011 v bodě 1 ze dne 14. 12. 2011

2. schvaluje podmínku jednorázového finančního příspěvku za poskytování sociální služby         
v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Domově pro seniory, pro žadatele, kteří 
nemají trvalý pobyt na území města Přerova. Výše příspěvku, aktualizovaného vždy k 1.4. 
následujícího kalendářního roku, odpovídá 1/2 skutečných nákladů zřizovatele vynaložených    
v předcházejícím kalendářním roce na 1 uživatele Domova pro seniory (zaokrouhleno na tisíce 
Kč dolů). Úhrada tohoto příspěvku obcí, ve které má žadatel trvalý pobyt, je podmínkou pro 
přijetí žádosti o uzavření nájemní smlouvy v Domově pro seniory. O poskytnutí příspěvku 
bude mezi příslušnou obcí a statutárním městem Přerov uzavřena Smlouva o poskytnutí 
finančního příspěvku.

3. bere na vědomí výši finančního příspěvku pro obce, jejichž občané žádají o umístění             
do zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Domova pro seniory v Přerově, jako 
jednorázové úhrady za poskytování sociálních služeb v zařízení, pro rok 2015.

4. bere na vědomí výši finančního příspěvku pro obce, jejichž občané žádají o umístění             
do zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. do domů zvláštního určení - domů                  
s pečovatelskou službou, jako jednorázové úhrady za poskytování sociálních služeb v zařízení, 
pro rok 2015.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 1.4.2015

Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil doporučil variantu II. usnesení.
Hlasování o variantě II. usnesení:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

341/13/11/2015 Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - žádost o dotaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako 
poskytovatelem dotace a subjektem Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace,       
IČ 61985929, se sídlem Kokory, č. p. 54, PSČ 751 05, jako příjemcem dotace, na zajištění 
poskytování pobytových sociálních služeb občanům s trvalým pobytem ve městě Přerově,        
v roce 2015.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.5.2015
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 
Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti 
samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

342/13/11/2015 Uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti 
sociálně-právní ochrany dětí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním 
městem Přerov a obcí Oldřichov, podle níž by orgán sociálně-právní ochrany dětí Přerov vykonával 
přenesenou působnost v oblasti sociálně-právní ochrany pro obec Oldřichov.

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

Z jednání Rady města Přerova odešla Mgr. Pospíšilová.

12.  RŮZNÉ

343/13/12/2015 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple        
sv. Jiří v Přerově

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na II. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově s Římskokatolickou 
farností Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6,  IČ 451 80 199, ve výši 111.000,- Kč. 
Smlouva bude uzavřena pouze v případě, že na obnovu kaple sv. Jiří bude poskytnut finanční 
příspěvek z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR – Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón ČR.

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

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

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bank. účtech

331 817,0 * + 111,0 331 928,0
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* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

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

rozpočet
po úpravě

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 150,0 + 111,0 261,0

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 19 633,2 * + 111,0 19 744,2
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Hlasování:  7 pro, 3 se zdrželi (Ing. Vrána, pan Pospíšilík, pan Neuls), 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

344/13/12/2015 Nařízení statutárního města Přerova č. x/2015, kterým se mění 
nařízení statutárního města Přerova č. 2/2010,o stání silničních 
motorových vozidel na vymezených místních komunikacích, ve znění 
nařízení statutárního města Přerova č. 1/2011 a č. 1/2013

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

Rada města Přerova po projednání vydává nařízení statutárního města Přerova č. x/2015, kterým         
se mění nařízení statutárního města Přerova č. 2/2010,o stání silničních motorových vozidel                
na vymezených místních komunikacích, ve znění nařízení statutárního města Přerova č. 1/2011             
a č. 1/2013, v předloženém znění dle Přílohy č. 1.

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

345/13/12/2015 Uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti 
svěřené orgánům každé obce podle ust. § 53 zákona ČNR č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s obcí Císařov, ve 
správním obvodu města Přerova, obce s rozšířenou působností

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

Rada města Přerova po projednání:
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy          
k výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům každé obce podle ust. § 63 a dalších zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 53 odst. 1 zákona ČNR č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s obcí Císařov ve správním obvodu 
Statutárního města Přerova, obce s rozšířenou působností, ve znění Přílohy č. 1.

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

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

346/13/12/2015 Smlouva o poskytnutí dotace na jízdné IDSOK pro občany 
statutárního města Přerova starší 70 let 

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

Rada města Přerova po projednání:
1. schvaluje v návaznosti na své usnesení č. 213/10/3/2015 z 10. schůze konané dne 19. 2. 2015, 

jímž byla schválena kompenzace ročního Senior Pasu osobám nad 70 let ve výši 150,- Kč,

A) podmínky poskytnutí dotace jako částečné kompenzace nákladů na pořízení Senior 
Pasu:

a) žadatelem o poskytnutí dotace je občan statutárního města Přerova starší 70 let,

b) žadatel podal žádost o poskytnutí dotace ve smyslu ust. § 10a odst. 3 zákona                 
o rozpočtových pravidlech, jejíž součástí je prohlášení o tom, že žadatel neobdržel ke 
stejnému účelu příspěvek, dotaci či dar od jiného subjektu z veřejných prostředků,

c) žadatel je vlastníkem Průkazu IDSOK na slevu jízdného pro občany starší 70 let           
a současně je v době podání žádosti o dotaci vlastníkem platného ročního Senior Pasu, 
kdy čísla těchto dvou průkazů jsou totožná, a tyto doklady předložil,

d) dotace je limitována částkou ve výši 150,- Kč na osobu a jeden platný Senior Pas 
(jehož číslo se shoduje s číslem průkazu IDSOK na slevu jízdného téže osoby)                        
za kumulativního splnění podmínek dle písm. a) až c) žadatelem. Žadateli lze 
poskytnout v kalendářním roce příspěvek pouze jednou, bez ohledu na případnou 
ztrátu, zničení či znehodnocení Senior Pasu a jeho duplicitní zakoupení/pořízení pod 
stejným číslem jako Průkaz IDSOK žadatele,

za podmínky finančního krytí s účinností od 1.5.2015.

B) znění Smlouvy o poskytnutí dotace na jízdné IDSOK pro občany statutárního města 
Přerova starší 70 let, dle Přílohy č. 1, která bude uzavřena s žadatelem o dotaci v případě naplnění 
všech podmínek poskytnutí dotace dle bodu A) a znění vzorového formuláře Žádosti o poskytnutí 
dotace dle Přílohy č. 2

2. pověřuje zaměstnankyně statutárního města Přerova Bc. Margitu Považanovou a Annu 
Němcovou, zařazené do oddělení dopravně správních agend Odboru evidenčních správních 
služeb a obecního živnostenského úřadu MMPr a zaměstnankyně statutárního města Přerova 
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Kristinu Bukvaldovou a Bc. Zdeňku Novotnou, zařazené do oddělení rozpočtu Odboru 
ekonomiky MMPr, k právnímu jednání uzavírání a podpisu smluv dle Přílohy č. 1.

Hlasování:  7 pro, 2 proti (Ing. Měřínský, pan Pospíšilík), 1 se zdržel (primátor Mgr. Puchalský),                               
1 omluvena (Mgr. Netopilová).

347/13/12/2015 Dodatek č. 12 ke zřizovací listině - příspěvkové organizace Kulturní      
a informační služby města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, 
se sídlem Přerov I - Město, nám. T. G. Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatku 
č. 1  ze dne 2.11.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze 
dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 
1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, dodatku č. 10 ze dne 
17.9.2013 a dodatku č. 11 ze dne 15.9.2014, kterým se v čl. 4 Vymezení hlavního účelu organizace a 
tomu odpovídajícího předmětu činnosti doplňuje v odstavci 4.2. bod d) v tomto znění:
d) Organizačně-technické služby pro zřizovatele, a to
-   zasedání Zastupitelstva města Přerova ve velkém sále Městského domu,
- setkání zástupců města s pětasedmdesátiletými občany ve velkém sále Městského domu,
-   veřejná slyšení a projednávání ve velkém sále Městského domu.
-   spolupořádání Československého jazzového festivalu ve velkém sále Městského domu

Předkladatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský navrhl v odrážce d) doplnit
spolupořádání Československého jazzového festivalu ve velkém sále Městského domu

Hlasování o doplněném usnesení: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

348/13/12/2015 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 na dresech 
florbalového týmu FBC Spartak Přerov.

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).
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349/13/12/2015 Návrh termínů konání Zastupitelstva a Rady města Přerova ve II. 
pololetí 2015

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

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

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

13.  INFORMACE  PRIMÁTORA,  NÁMĚSTKŮ  PRIMÁTORA  A  ČLENŮ  RADY  
MĚSTA

350/13/13/2015 „Stížnost na víření písku z beach-volejbalového hřiště ZŠ Velká 
Dlážka, Přerov – poškozování soukromého majetku.“

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí předloženou stížnost,

2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi.

V diskusi zaznělo, že bude upravena odpověď (oslovení, vypuštěna věta „je nám jasné“). Z diskuse 
vyplynulo, že uvedené možnosti by měly být na náklady stěžovatelky (důkazní břemeno).

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

Primátor Mgr. Puchalský:
 Pozvánka z holandského Cuijku na „Pochod přes řeku Maas“ – ve dnech 22. – 24.7. 2015

 Televize Přerov, s.r.o. zaslala nabídku na rozšíření služby – umístění videozáznamu zasedání 
zastupitelstva na webových stránkách.

351/13/13/2015 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského

Rada města Přerova po projednání odkládá projednání návrhu Televize Přerov, s.r.o. na rozšíření 
nabídky služby umístění záznamu jednání zastupitelstev na internetových stránkách Televize Přerov, 
s.r.o. na příští jednání Rady města Přerova.
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Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

Pan Neuls:
 Zvýšené shromažďování nepřizpůsobivých občanů a nárůst počtu krádeží v Koloseu.              

Po jednání s Městskou policií a se zástupci občanů situaci projednali a ve velmi krátkém čase 
se situace zlepšila.

Ing. arch. Horký:
 Kampaň bezpečné parkování. V ulici Pod valy je nutno opravit vodorovné značení. 

V souvislosti s tím navrhuje, aby stav vodorovného značení byl prověřen na místních 
komunikacích v Přerově I. - město a v Přerově II. – Předmostí.

352/13/13/2015 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého

Rada města Přerova po projednání pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb,                 
aby ve spolupráci s Městskou policií a TSMPr,s.r.o. prověřily nutnost oprav vodorovného dopravního 
značení na místních komunikacích na území Přerov I - město a Přerov II - Předmostí.

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

Ing. arch. Horký:
 Náprava usnesení z 12. schůze Rady města Přerova – soutěž Předzahrádka roku 2015.

353/13/13/2015 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší bod 3) usnesení Rady města Přerova číslo 270/12/5/2015

2. pověřuje Kancelář primátora realizací soutěže Předzahrádka roku 2015

Hlasování:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Netopilová).

Ing. Kohout:
 Projekt IOP 09 – aktivní přebírání metropolitní sítě, příprava k akceptaci převzetí. Ve čtvrtek 

proběhne řídící výbor.
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 Informace o schůze pracovní skupiny prevence kriminality. Příprava základních tezí. Nutnost 
stimulovat aktivní politiku zaměstnanosti.

14.  ZÁVĚR  

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 13. schůzi Rady města Přerova dne 24. března 2015 
v 15.00 hodin.

V Přerově dne 30. března 2015

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                                                Ing. arch. Jan Horký
primátor Statutárního města Přerova                                                                  člen Rady města Přerova


