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ZÁPIS

z 14. schůze Rady města Přerova konané dne 9. dubna 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
Tajemníka magistrátu města

12. Závěr, tiskové zprávy primátor



2

Přítomni:

A. Předsedající: primátor Mgr. Vladimír Puchalský

B. Členové Rady města:

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

C.  Omluveni:

D.  Dále přítomni:
Mgr. Petr Mlčoch - tajemník MMPr
Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů
Ing. Pavel Gala - vedoucí Odboru koncepce a rozvoje města
Mgr. Zdeněk Vojtášek - vedoucí Odboru správy majetku
Ing. Miloslav Dohnal - vedoucí oddělení majetkoprávního

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 14. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 9. dubna 2015 
v 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 11 členů Rady 
města. 

Rada města Přerova je schopna se právoplatně usnášet. 
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2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU

Hlasování o programu:   11 pro jednomyslně.

Ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze Rady města Přerova byl navržen Ing. Petr Vrána.
Hlasování o ověřovateli:   11 pro jednomyslně.

354/14/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 14. schůze Rady města 
Přerova konané dne 9. dubna 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 14. schůze Rady města Přerova konané dne 9. dubna 2015

2. schvaluje Ing. Petra Vránu ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze Rady města Přerova.

3.  KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ,  INFORMACE  Z  KOMISÍ

Nejsou předlohy

4.  FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

355/14/4/2015 Útulek pro zvířata - přijetí daru

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
za období od 01.01.2015 do 31.03.2015 v celkové výši 1.200 Kč.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

356/14/4/2015 Rozpočtové opatření č. 5

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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5.  ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

357/14/5/2015 Standardy veřejných prostranství při regeneraci panelového sídliště 
Trávník

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje Standardy veřejných prostranství při regeneraci panelového sídliště Trávník viz. 
příloha č. 1

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic jejich dodržování při přípravě jednotlivých etap          
z Projektu regenerace panelového sídliště Trávník

Primátor Mgr. Puchalský navrhl v bodě 1) usnesení doplnit viz. příloha č. 1.
Hlasování o doplněném usnesení:  11 pro jednomyslně.

358/14/5/2015 Regenerace panelového sídliště Trávník - 1.etapa

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr pokračovat v přípravě 1. etapy regenerace 
panelového sídliště Trávník za podmínky schválení Projektu regenerace panelového sídliště Trávník    
v Zastupitelstvu města Přerova.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

359/14/5/2015 Dopravní priority města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit celkové dopravní priority města 
Přerova v pořadí:

1. Dálnice D1 - stavby 0136, 0137
2. Přeložka silnice I/55 - MÚK s ČD v Předmostí vč. rozšíření ul. Polní - křižovatka silnice II/436 
(budoucí I/55 - ul. Polní a Tržní) s ul. Dluhonskou 
3. Průpich (nová městská třída Přerova - severojižní propojení města)
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5. 4. Rychlostí komunikace R/55 Přerov (Kokory) - Olomouc, - s napojením silnice II/150 u Předmostí 
po vybudování dálnice D1  křížení s napojením na dálnici D1
4. 5. Železniční zastávky na trati 270 Česká Třebová - Přerov - Bohumín
6. Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: propojení II/434 
(ul. Tovačovská) se silnicí I/55 (ul. gen. Štefánika)
7. Silniční obchvat Kozlovic 
8. Východní obchvat Přerova (9. května, Želatovská, Kozlovská, alt. vazba na obchvat Kozlovic) -
spojka silnice II/150 a II/434 za Meoptou
9. Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu Kojetínská (silnice II/434)

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dopravní priority města Přerova pro 
strategii ITI (integrovaných teritoriálních investic) v pořadí:

1. Průpich (nová městská třída Přerova - severojižní propojení města)
2. Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: propojení II/434 
ul. Tovačovská se silnicí I/55 ul. gen. Štefánika)
3. Silniční obchvat Kozlovic 
4. Východní obchvat Přerova (9. května, Želatovská, Kozlovská, alt. vazba na obchvat Kozlovic) -
spojka silnice II/150 a II/434 za Meoptou
5. Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu Kojetínská (silnice II/434)

Diskuse:
Ing. arch. Horký:

 Upozornil na drobnou opravu, v příloze mapky, kde jsou celkové dopravní projekty, je č. 3 bez 
jakéhokoliv označení. Tam má být správně č. 2 a kruhový objezd na Polní a Dluhonské. 

p. Pospíšilík:
 Dal pozměňující návrh: upřednostnit v bodě č. 1 usnesení - odrážku 4 (Železniční 

zastávky na trati 270 Česká Třebová - Přerov – Bohumín) dát za odrážku 5 (Rychlostí 
komunikace R/55 Přerov (Kokory) – Olomouc).

Ing. arch. Horký:
 Navrhl doplnění – místo – „s napojením silnice II/150 u Předmostí po vybudování dálnice 

D1“ – křížení s napojením na dálnici D1.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Navrhl v bodě 3. Průpich – vyřadit ze závorky „nová městská třída Přerova“.

Hlasování o návrhu primátora Mgr. Puchalského (vyškrtnout nová městská třída Přerova):  11 pro 
jednomyslně.

Hlasování o návrhu Ing. arch. Horkého (křížení s napojením na dálnici D1):  11 pro jednomyslně.

Procedurální hlasování o návrhu pana Pospíšilíka (předřadit bod 5 před bod 4):  6 pro (Ing. Holan, 
Ing. Vrána, Ing. Měřínský, Mgr. Puchalský, p. Neuls, pan Pospíšilík).
Dále se nehlasovalo.

Hlasování o celém pozměněném usnesení (ve dvou bodech):  11 pro jednomyslně.
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Na jednání Rady města Přerova byl přizván Ing. Pavel Gala – vedoucí Odboru koncepce                      
a strategického rozvoje.

360/14/5/2015 Výjimka ze stavební uzávěry – “Skladový přístřešek a přístavba 
schodiště“

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zahájení řízení o výjimce ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou 
“Mimoúrovňové křížení silnice I/55 a I/18 s železniční tratí Českých drah, mimo jiné               
i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK Předmostí“ pro stavbu “Skladový přístřešek        
a přístavba schodiště“, situovanou na pozemku parc.č. 6684/1 v katastrálním území Přerov 
(dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).

2. pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu a provedení všech úkonů 
spojených s povolováním výjimky ze stavební uzávěry “Mimoúrovňové křížení silnice I/55     
a I/18 s železniční tratí Českých drah, mimo jiné i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK 
Předmostí“.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

361/14/5/2015 Napojení stávající silnice I/55 do dálniční křižovatky MÚK Přerov -
sever

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

Rada města Přerova po projednání souhlasí se zařazením 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, které je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Gala.
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6.  VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY

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

362/14/6/2015 Veřejná zakázka „Cyklostezka Přerov, nábř. Protifašistických 
bojovníků“ – schválení výsledku výběrového řízení a uzavření smlouvy 
s vybraným uchazečem

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise pověřené zadavatelem pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Cyklostezka Přerov, nábř. 
Protifašistických bojovníků“,

2. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Cyklostezka Přerov, 
nábř. Protifašistických bojovníků“ uchazeče PB SCOM s.r.o., Radniční 28, Hranice I-Město, 
753 01 Hranice, IČ 25397087 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,

3. rozhodla, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávacími podmínkami a vnitřním 
předpisem č. 9/2012, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Cyklostezka Přerov, nábř. Protifašistických bojovníků“, která byla předložena uchazečem 
SATES MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1386, PSČ 757 01,     
IČ 60775530,

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností SATES MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1386, 
PSČ 757 01, IČ 60775530, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Cyklostezka Přerov, nábř. 
Protifašistických bojovníků“.

               
Cena za plnění bude činit 1 919 989,00 Kč bez DPH, tj. 2 323 186,70 Kč vč. DPH.

V případě neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem      
v pořadí.

5. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání,      
k jeho uzavření a jeho podpisu, dle bodu 4 usnesení a k podpisům dokumentace související      
s administrací výběrového řízení.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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363/14/6/2015 „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 dle čl. XVI odst. 2) písm. e) smlouvy

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

VARIANTA  II.:
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

Předkladatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  10 pro. Zdržel se 1 (Ing. Vrána).

7.  MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

364/14/7/2015 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci       
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, bydlení, příslušná k části 
obce Přerov I. -Město                                                                                                                                                                                     

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod  pozemku p.č. 740/2,  zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je 
budova č.p. 1573, objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město.

VARIANTA II.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru 

statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku p.č. 740/2,  zastavěná plocha,             
o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, objekt bydlení, 
příslušná k části obce Přerov I. -Město.
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1.  2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod  pozemku p.č. 740/2,  zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož 
součástí je budova č.p. 1573, objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město.

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek:
- navrhl nový bod 1) usnesení ve variantě II.: RM podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném 
převodu pozemku p.č. 740/2,  zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož 
součástí je budova č.p. 1573, objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město

- původně předložený bod varianty II. usnesení bude bodem 2. varianty II. usnesení.
- doporučil variantu II. usnesení.

Hlasování o variantě II. usnesení doplněné o návrh nového bodu (návrh náměstka primátora pana
Košutka): Hlasování: 11 pro jednomyslně.

365/14/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – pacht a výpůjčka nemovitých věcí 
v majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 60/4, p.č. 
60/5 a p.č. 60/12 vše v k.ú. Popovice u Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku p.č. 60/4, ostatní plocha,      
o výměře cca 205  m2 a části pozemku p.č. 60/12, vodní plocha, o výměře cca  190 m2 oba       
v k.ú. Popovice u Přerova.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části pozemku p.č. 60/4, ostatní 
plocha, o výměře cca 4109 m2, pozemku p.č. 60/5, trvalý travní porost, o výměře 1376 m2        
a části pozemku p.č. 60/12, vodní plocha, o výměře cca 1126 m2  vše v k.ú. Popovice               
u Přerova.

Ing. arch. Horký sdělil, že se jedná o shodu jmen, nejedná se o střet zájmů. Může k materiálu hlasovat.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

366/14/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova 

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 nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, vše v k.ú. Přerov:
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a) části pozemku p.č. 4319/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 17 m2, 
b) části pozemku p.č. 4307 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 52 m2,
c) části stavby občanského vybavení č.p. 852 (krytý bazén), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 4307, obsahující přístavbu terasy sauny, 
d) části stavby občanského vybavení č.p. 2884 (Městská sportovní hala), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, postavené na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/623, obsahující nástavbu    
a přístavbu Městské sportovní haly v Přerově – relaxační a regenerační objekt, 

e) pozemku p.č. 5307/209 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1162 m2.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

PŘESTÁVKA 14.05 – 14.15 hodin.

367/14/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5990/46 v k.ú. 
Přerov

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 5990/46, orná půda,  o výměře 1.660 m2, v k.ú. Přerov.

Primátor Mgr. Puchalský dal protinávrh: schválit záměr.
Hlasování o protinávrhu primátora Mgr. Puchalského:  
Pro: Ing. Vrána, Bc. Navrátil, Mgr. Puchalský, Ing. Kohout.
Proti: p. Pospíšilík, Mgr. Netopilová
Zdrželi se: Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Košutek, Ing. Měřínský, p. Neuls.

Hlasování o předloženém usnesení:
Pro: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. arch. Horký, Mgr. Netopilová, p. Košutek, Ing. Holan.
Proti: Bc. Navrátil, Ing. Měřínský, Mgr. Puchalský
Zdrželi se:  Ing. Vrána, Ing. Kohout.

368/14/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 412/1, v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova  -  části pozemku p.č. 412/1, zahrada, o výměře 30 m2,         
v k.ú. Přerov.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

369/14/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 6417/1 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 neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.  
6417/1,orná půda, o výměře 9.936 m2, v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova Přerova  nevyužít předkupního práva               
k pozemku  p.č. 6714/1,orná půda, o výměře 9.936 m2, v k.ú. Přerov.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

370/14/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje nepřijala usnesení schválit záměr statutárního města 
Přerova – úplatný  převod  pozemku p.č. 1024, ost. plocha, o výměře 183 m2 v k.ú. Újezdec u 
Přerova.

Hlasování:
pro: p. Pospíšilík, Ing. Kohout, p. Košutek.
zdrželi se: p. Neuls, Mgr. Netopilová, Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, Ing. arch. Horký,               

Bc. Navrátil, Ing. Holan, Ing. Vrána.
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371/14/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova

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 neschválit záměr 
statutárního města Přerova – bezúplatný převod  pozemku p.č. 5022, ost. plocha, o výměře  1031  m2   

v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

372/14/7/2015 Záměr statutárního města Přerov - převod nemovitých věcí do 
majetku  statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6868/4,  v k.ú. 
Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný  převod  nemovitých věcí    
do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6868/4, ostatní komunikace, ostatní 
plocha, o výměře 664 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu           
ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  schválit bezúplatný  převod  
nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6868/4, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, o výměře 664 m2    v k.ú. Přerov, z vlastnictví  ČR-Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 
69797111.

Ing. arch. Horký dal protinávrh: bod 1) usnesení ponechat a bod 2) usnesení schválit.
Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého:  11 pro jednomyslně.

373/14/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 442/11 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:
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1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku p.č. 442/11, orná půda,       
o výměře 300 m2 , v k.ú. Lověšice u Přerova.

2. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem               
a L.T., jako nájemcem, ve znění přílohy č. 1, kterým bude ke dni  15.4.2015  , ukončen 
nájemní vztah k části pozemku p.č. 442/11, orná půda, o výměře 300 m2, v k.ú. Lověšice u 
Přerova, založený nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne 
4.10.2012.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 15.4.2015

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

374/14/7/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  částí  pozemku p.č. 6050/1, ost. plocha v k.ú. Přerov, zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 6050/268, p.č. 
6050/269, oba 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  částí  pozemku  p.č. 
6050/1, ost. plocha, v  k.ú. Přerov,  geometrickým  plánem  č. 6081-166/2014  označených  
jako pozemky p.č. 6050/268,  o výměře 64 m2  a  p.č. 6050/269, o výměře 70 m2, oba  v k.ú. 
Přerov,  z vlastnictví    statutárního  města  Přerova  do  vlastnictví   DSP Přerov, spol. s r.o., 
se sídlem Kojetínská 51, 75152  Přerov, IČ 25823558, za kupní cenu v celkové výši 44.220,-  
Kč, tj. 330,- Kč/m2  - cena v místě a čase obvyklá. Kupující uhradí veškeré náklady spojené     
s převodem.  Kupní smlouva bude uzavřena ve znění přílohy č. 4.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  zřízení věcného břemene –
služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného  břemene – služebnosti inženýrské 
sítě dle § 1267 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k tíži pozemků p.č.  6050/268  a  p.č. 
6050/269, oba  v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6081-166/2014. Smlouva  
o zřízení věcného břemene – služebnosti  mezi  DSP Přerov, spol. s r.o., se sídlem Kojetínská 
51, 75152  Přerov, IČ  25823558, jako povinným z věcného břemene a Statutárním městem 
Přerovem, jako oprávněným z věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem  ve výši 6.616,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, bude uzavřena ve znění přílohy č. 4.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.



14

375/14/7/2015 Převod nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova -
převod spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 529/7 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. ruší usnesení Rady města Přerova  č. 54/4/6/2014 ze  4. schůze Rady města Přerova konané 
dne  4.12.2014.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit - úplatný převod nemovitých věcí   
do majetku statutárního města Přerova  id.  1/4  pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha              
a nádvoří,  o výměře 48 m2 v k.ú. Přerov.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod spoluvlastnického
podílu ve výši 329/61052,  k celku pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
48 m2 v k. ú. Přerov, z vlastnictví společnosti IGIVEX s.r.o., Žerotínovo nám. 641/15, Přerov 
I-Město,  IČ: 26874679,  do vlastnictví statutárního města Přerov, za dohodnutou kupní cenu  
647,- Kč , ( tj. 625,-Kč/m2).

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

376/14/7/2015 Dodatek č. 13 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a 
společností Technické služby města Přerova, s.r.o. na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova  

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 13 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova, kterou dne 1.9.2009 uzavřely statutární město Přerov jako 
pronajímatel a společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na 
Hrázi 3165/17, Přerov, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, dodatku č. 2 ze 
dne 9.6.2010, dodatku č. 3 ze dne 26.11.2010, dodatku č. 4 ze dne 30.9.2010, dodatku č. 5 ze 
dne 8.4.2011, dodatku č. 6 ze dne 24.11.2011, dodatku č. 7 ze dne 26.4.2012, dodatku č. 8 ze 
dne 19.6.2012, dodatku č. 9 ze dne 18.6.2013, dodatku č. 10 ze dne 7.3.2014, dodatku č. 11 ze 
dne 19.5.2014 a dodatku č. 12 ze dne 31.10.2014, ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem č. 13 se 
mění předmět nájmu specifikovaný v čl. I odst. 1 bodě 1.6. nájemní smlouvy (Tržní místa, vše 
v k.ú. Přerov) následujícím způsobem:

a) předmět nájmu se mění tak, že se text:

    „Velká Dlážka – 6 míst na části pozemku p.č. 4293/1 o výměře 20 m2         
      Trávník (ZUBR) - 5 míst na části pozemku p.č. 2883/1 o výměře 12 m2

      Vaňkova – 4 místa na části pozemku p.č. 2487/2 o výměře 12 m2“
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    nahrazuje textem:
    „ ul. Velká Dlážka – 4 místa na části pozemku p.č. 4293/1 o výměře 8 m2

       ul. Trávník - 4 místa na části pozemku p.č. 2883/1 o výměře 8 m2

       ul. Vaňkova – 6 míst na části pozemku p.č. 2487/2 o výměře 12 m2“ 

b) předmět nájmu se doplňuje o tržní místa:

- nám. Přerovského povstání - 8 míst na části pozemku p.č. 2155/1 o výměře 76 m2,
- ul. U Hřbitova (u zimního stadionu) – 8 míst na částech pozemků p.č. 5361/1, p.č. 5369/1 a p.č. 
5370/1 o celkové výměře 16 m2,
- ul. Kratochvílova (u „Přerovanky) – 8 míst na části pozemku p.č. 75/1 o výměře 56 m2 a části 
pozemku p.č. 117/1 o výměře 38 m2,
- ul. Komenského – 4 místa na části pozemku p.č. 75/1 o výměře 8 m2.

Dodatkem č. 13 se dále mění výše nájemného z částky 3.050.653,- Kč/rok navýšených o DPH              
v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
na částku 3.099.664,- Kč/rok navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V jiném se nájemní smlouva nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2015

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

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

377/14/7/2015 Nájem nemovitých věcí v majetku Olomouckého kraje – částí pozemků 
p.č. 5101/4, p.č. 5112/1, oba 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 nájem části  pozemku p.č. 5101/4, ostatní plocha, silnice, o výměře 3 m2  a části 
pozemku p.č. 5112/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m2, oba v k.ú. Přerov,    
za účelem provedení stavby "Přeložka plynovodu SO 510 v rámci stavby Přerov, Tyršův most 
Přerov".  Smlouva bude uzavřena mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, 
Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací - právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje, se 
sídlem Olomouc, Lipenská 120, IČ: 70960399 (jako pronajímatelem) a statutárním městem 
Přerov (jako nájemcem), na dobu určitou - od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku, nebo 
faktického zahájení prací, nebo povolení prací dle zvláštního užívání pozemní komunikace      
a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane první. Nájem skončí nejpozději dnem 
uvedeným v protokolu o převzetí stavby, maximálně však uplynutím jednoho roku ode dne 
počátku uzavírky. Nájemné bude činit 40,- Kč/m2/rok (minimálně 300,- Kč), a bude uhrazeno 
jednorázově na základě daňového dokladu vystaveného pronajímatelem do 15 dnů od podpisu 
předávacího protokolu a uzavření nájemní smlouvy ve znění přílohy č.4.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK
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Termín: 29.5.2015

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

Hlasování:  pro 10, 1 se zdržel (Ing. Vrána).

378/14/7/2015 Dohoda o skončení nájmu a záměr statutárního města Přerova – pacht 
nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
283/2 v k.ú. Dluhonice 

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 pozemku p.č. 283/2, zahrada, o výměře 451 m2

v k.ú. Dluhonice mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a panem M.K. (jako 
nájemcem) ve znění dle přílohy č. 1. Nájem vznikl na základě  nájemní smlouvy uzavřené dne 
8.3.2013 a bude ukončen dohodou ke dni 30.4.2015.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2015

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht pozemku p.č. 283/2, zahrada, o výměře 
451 m2 v k.ú. Dluhonice.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

379/14/7/2015 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerova –
prostoru sloužícího podnikání  v objektu jiná stavba č.p. 122, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku 
p.č.  34, v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20)

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27.7.2010 na prostor sloužící 
podnikání v objektu jiná stavba č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je 
součástí pozemku p.č. 34, v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) o celkové výměře 63,84 m2 mezi 
statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a  Pavlem Soukupem, místem podnikání 
Orlová - Lutyně, F.S.Tůmy 1214, IČ 76088421, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Dodatek 
č. 1 bude řešit změnu nájemce a to tak, že původní nájemce - Pavel Soukup, místem podnikání 
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Orlová - Lutyně, F.S.Tůmy 1214, IČ 76088421 se rozšíří o fyzickou osobu podnikatel -  
Lenku Gregovskou, místem podnikání Přerov I - Město, nám. Svobody 1903/15, IČ 40289541.

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: 11 pro jednomyslně.

380/14/7/2015 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
prostoru v objektu občanské vybavenosti č.p. 119, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 21,  v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 14)

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 
25.4.2006, ve znění dodatků č. 1 až č. 12, na prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 119, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí  pozemku p.č. 21, o celkové výměře 
51,02 m2, v k.ú. Přerov, Kratochvílova 14 mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a Miroslavem Kolářem, místem podnikání Přerov I - Město, Kratochvílova 
119/14, IČ 11554117, jako nájemcem, ke dni 15.4.2015, ve znění dle přílohy.

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: 11 pro jednomyslně.

381/14/7/2015 Nájem, převod nemovitých věcí – pozemku p.č. 5307/108, p.č. 
5307/109, p.č. 5307/110, p.č. 5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/234, p.č. 
5307/235 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 uzavření nájemní smlouvy na nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví ČR- Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř.  390/42, Praha 1, IČ 
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69797111, jako pronajímatelem a Statutárním městem Přerov, jako nájemcem,  na pozemky 
p.č. 5307/108, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/110, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 
5307/110, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/220, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 
5307/228, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/234, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 
5307/235, zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Přerov, na dobu určitou, od 1.5.2015             
do 30.4.2016, za cenu  132 372,- Kč, tj.  28,96 Kč/m2/rok, ve znění dle přílohy č. 2,                 
za podmínky finančního krytí.  Účelem nájmu pozemků  je užívání pozemků statutárním 
městem Přerov  pro  provoz budov zimního stadionu a Hotelu u zimního stadionu, které jsou 
ve vlastnictví statutárního města Přerov a nemají dořešený právní vztah k pozemkům.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.5.2015

2. schvaluje uzavření dohody o bezesmluvním užívání  pozemků p.č. 5307/108, zastavěná 
plocha a nádvoří, p.č. 5307/110, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/110, zastavěná plocha     
a nádvoří, p.č. 5307/220, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/228, zastavěná plocha               
a nádvoří, p.č. 5307/234, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/235, zastavěná plocha              
a nádvoří vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábř.  390/42, Praha 1, IČ 69797111, jako pronajímatelem    
a Statutárním městem Přerov, jako nájemcem,   za období od 1.5.2013 do 30.4.2015               
za celkovou cenu 263 517,- Kč, ve znění dle přílohy č. 2, za podmínky finančního krytí.

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

382/14/7/2015 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - části 
pozemku p.č. 75/1 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 nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 75/1, ost. pl., ost. komunikace,        
o výměře 6 m2, v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem                 
a společností Petr Macháč s.r.o., se sídlem Přerov I – Město, Tržní 1, IČ 26946491, jako 
nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, do 31.8.2015,                
s účinností od 1.5.2015. Účelem nájmu bude využití části pozemku pro umístění prodejního 
novinového stánku.  Výše nájemného bude činit za období od 1.5. do 31.8.2015 částku 3.152,-
Kč (bez DPH). Ujednáním nájemní smlouvy bude úhrada za bezesmluvní užívání za období 
od 1.1. do 30.4.2015 ve výši 3.152,-Kč (bez DPH).

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.
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Náměstek primátora Ing. Měřínský před hlasování oznámil, že nebude hlasovat z důvodu střetu zájmů 
v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: 10 pro, 1 nehlasuje (Ing. Měřínský).

383/14/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. ZE-EN 
1025/1 a části pozemku p.č. ZE-GP 1026 oba v k.ú. Dluhonice  

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 NN, a 
s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku parcela ve 
zjednodušené evidenci, původ Evidence nemovitostí (EN) 1025/1 a pozemku parcela ve 
zjednodušené evidenci, původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 1026 oba v  k.ú. 
Dluhonice, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -
služebnosti ve znění přílohy č.1.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene činí 300,- Kč včetně DPH. Rozsah věcného břemene je vyznačen 
geometrickým plánem č. 320-539/2014.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2015

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

384/14/7/2015 Nájem movité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova

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 nájem movité věci ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – podium, inv. číslo 112/750, mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem      
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a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 
3165/17, Přerov, jako nájemcem ve znění dle přílohy č. 1. Účelem nájmu je využití předmětu 
nájmu pro zabezpečování oslav a dalších akcí (např. společenských, kulturních, politických) 
pořádaných přednostně pronajímatelem a v případě, že předmětu nájmu nebude třeba                
k zabezpečování oslav a dalších akcí pořádaných pronajímatelem, k zabezpečování oslav         
a dalších akcí pořádaných třetími osobami. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno jako operativní nájemné ve výši 
370,24 Kč/den, navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani           
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za užívání podia třetími osobami. Součástí 
nájemní smlouvy bude závazek pronajímatele hradit nájemci náklady spojené s použitím podia 
k zabezpečování oslav a dalších akcí pořádaných pronajímatelem (tj. náklady nájemce spojené 
s montáží a demontáží podia včetně nákladů na přepravu podia).

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2015

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

385/14/7/2015 Výpůjčka movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 

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 movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a společností Technické služby 
města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov, jako vypůjčitelem ve 
znění dle přílohy č. 1. Soupis movitých věci jako předmětu výpůjčky je uveden v příloze 
důvodové zprávy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou. Účelem výpůjčky je 
využití předmětu výpůjčky pro zabezpečování oslav a dalších akcí (např. společenských, 
kulturních, politických) pořádaných přednostně půjčitelem a teprve v případě, že předmětu 
výpůjčky nebude k zabezpečování oslav a dalších akcí pořádaných půjčitelem třeba, k 
zabezpečování oslav a dalších akcí pořádaných třetími osobami.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2015

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova se vzdálil Ing. Petr Vrána – je přítomno 10 radních.
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386/14/7/2015 Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na textil mezi 
statutárním městem Přerov a provozovatelem sběru, Danielem 
Badurou

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na textil mezi statutárním 
městem Přerov a provozovatelem, Daniel Badura, ul. Heřmanická 1477, 735 32 Rychvald,       
IČ 69598592, ve znění návrhu smlouvy, který je přílohou důvodové zprávy

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

Při hlasování bylo pro 10, Ing. Vrána nepřítomen. 

387/14/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova  –  prodej 25 volných bytových 
jednotek s pohledávkou i bez pohledávky

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí doporučení komise pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech       
a pro hospodaření s obecními byty,

2. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb, aby učinil kroky potřebné k tomu, 
aby 25 volných bytových jednotek dle přílohy č. 1 bylo ponecháno v majetku statutárního 
města Přerova, opraveno a nabízeno k pronájmu za tržní nájemné.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín:  31. října 2015

Předkladatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský:
 navrhl rozdělit usnesení na dva body. Bod 1) usnesení RM bere na vědomí … a nový bod 2) 

usnesení RM ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb …

Hlasování o upraveném usnesení:  10 pro, Ing. Vrána nepřítomen.

Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Vojtášek a Ing. Dohnal.
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Přestávka 15.05 – 15.15

Na jednání Rady města Přerova se dostavil Ing. Petr Vrána – je přítomno 11 radních.

8.  ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

388/14/8/2015 Přehled akcí škol, školských zařízení a městské knihovny v období 
duben – červen 2015

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

389/14/8/2015 Přijetí nepeněžitého daru příspěvkovou organizací zřízenou 
statutárním městem Přerovem

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.4.2015

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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390/14/8/2015 Městská knihovna v Přerově – Smlouva o poskytnutí dotace na výkon 
regionálních funkcí pro rok 2015

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
Olomouckým krajem, IČ: 60609460, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, jako 
poskytovatelem a Městskou knihovnou v Přerově, příspěvkovou organizací, IČ: 70887616, se sídlem 
Žerotínovo nám. 211/36, 750 02 Přerov, jako příjemcem. 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 1.010.692,-Kč na zajištění plnění přenesených 
regionálních funkcí v roce 2015. Smlouva o poskytnutí dotace tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 15.4.2015

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

9.  SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

391/14/9/2015 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. 5 (2+2), o ploše 93,75 m2, v domě č. p. 1697, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 917, v k. ú. Přerov, Husova, č. 
o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní ***, trvale bytem ***, za nájemné 
ve výši 4 153,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 10. 2015 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (1+2), o ploše 48,67 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. 2), s paní ***, trvale bytem ***, za nájemné 
ve výši 2 157,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 10. 2015 s možností 
prodloužení, za podmínky převzetí bytu ve stavu, v jakém se nachází. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+2), o ploše 64,18 m2, v domě č. p. 2309, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 793 v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní ***, trvale bytem ***, za nájemné 
ve výši 3 160,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 10. 2015 s možností 
prodloužení, za podmínky převzetí bytu ve stavu, v jakém se nachází. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.
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4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+3), o ploše 130,51 m2, v domě č. p. 243, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 793 v k. ú. Přerov, Čechova, č. 
o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem ***, trvale bytem ***, za nájemné 
ve výši 6 426,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 10. 2015 s možností 
prodloužení, za podmínky převzetí bytu ve stavu, v jakém se nachází. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+2), o ploše 76,39 m2, v domě č. p. 1866, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 282 v k. ú. Přerov, Žerotínovo 
náměstí, č. o. 44 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s panem ***, trvale bytem ***, 
za nájemné ve výši 3 384,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno 
o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 31. 10. 2015 s 
možností prodloužení, za podmínky převzetí bytu ve stavu, v jakém se nachází. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+2), o ploše 43,43 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. 6), s paní ***, trvale bytem ***, za nájemné 
ve výši 1 923,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 31. 10. 2015 s možností 
prodloužení, za podmínky převzetí bytu ve stavu, v jakém se nachází. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 (1+1), o ploše 47,55 m2, v domě č. p. 2144, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1158 v k. ú. Přerov, Nám. Fr. 
Rasche, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s panem ***, trvale bytem ***, 
za nájemné ve výši 2 340,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno 
o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 31. 10. 2015 s 
možností prodloužení, za podmínky převzetí bytu ve stavu, v jakém se nachází. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 (1+2), o ploše 45,20 m2, v domě č. p. 1827, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 923 v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 24 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s paní ***, trvale bytem ***, za nájemné 
ve výši 2 225,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 8 na dobu určitou do 31. 10. 2015 s možností 
prodloužení, za podmínky převzetí bytu ve stavu, v jakém se nachází. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (3+1), o ploše 76,31 m2, v domě č. p. 2611, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2424/2 v k. ú. Přerov, 
Klivarova, č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9), s paní ***, trvale bytem ***, 
za nájemné ve výši 3 756,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno 
o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 9 na dobu určitou do 31. 10. 2015 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 55,46 m2, v domě č. p. 2529, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1422 v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 
IV, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 10), s paní ***, trvale bytem ***, za 
nájemné ve výši 2 730,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 10 na dobu určitou do 31. 10. 2015 s možností 
prodloužení, za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu s paní 
Stanislavou Matuškovou a za podmínky převzetí bytu ve stavu, v jakém se nachází. Vedle 
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nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 54,57 m2, v domě č. p. 2528, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/2 v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť IV, č. o. 2 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 11), s panem ***, trvale bytem ***, 
za nájemné ve výši 2 417,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno 
o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 11 na dobu určitou do 31. 10. 2015 s 
možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

12. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 54,47 m2, v domě č. p. 2601, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5739/3 v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 2 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 12, s panem ***, trvale bytem ***, 
za nájemné ve výši 2 681,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno 
o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 12 na dobu určitou do 31. 10. 2015 s 
možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

13. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 1 (1+0), o ploše 25,61 m2, v 
domě č. p. 735, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3082/3 v k. ú. 
Přerov, Bayerova, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 13, s panem ***, trvale 
bytem ***, za nájemné ve výši 479,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 13 na dobu určitou do 31. 10. 2015 
s možností prodloužení, za podmínky převzetí bytu ve stavu, v jakém se nachází. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

14. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 3 (2+0), o ploše 45,18 m2, v 
domě č. p. 735, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3082/3 v k. ú. 
Přerov, Bayerova, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 14, s panem ***, trvale 
bytem ***, za nájemné ve výši 844,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 14 na dobu určitou do 31. 10. 2015 
s možností prodloužení, za podmínky převzetí bytu ve stavu, v jakém se nachází. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2015

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť IV/1, s paní ***, 
bytem ***.

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní ***, bytem 
***.

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Přerově, Denisova 10, s paní ***, bytem 
***.

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 37 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s panem ***, 
bytem ***.

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 5 v Přerově, Jižní čtvrť 
II/5, s panem ***, bytem ***.

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 v Přerově, Nám. Fr. Rasche 7, s panem 
***, bytem ***.
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21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Škodova 33, s panem ***, 
bytem ***.

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 3 v Přerově, Bayerova 5, s 
***, bytem ***.

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 3 v Přerově, Bayerova 5, s 
panem ***, bytem ***.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

392/14/9/2015 Mimořádná účelová dotace - Domov Na zámečku Rokytnice, 
příspěvková organizace

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 a subjektem 
Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace, IČ: 61985911, se sídlem Rokytnice, 
č.p. 1, PSČ 751 04 Rokytnice, na provoz pobytové sociální služby poskytované uživatelům dle 
důvodové zprávy, v domově pro osoby se zdravotním postižením.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2015

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: 11 pro jednomyslně.

10.  RŮZNÉ

393/14/10/2015 Podnět k přejmenování názvů ulic 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, člen Rady města Přerova pan Rudolf Neuls.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

VARIANTA  I.:
schválit změnu názvu ulic Pavla Nováka a Kotasova na ulici se společným názvem Za Nemocnicí

VARIANTA II.:
schválit změnu názvu ulic Pavla Nováka a Kotasova na ulici se společným názvem Přerovské zahrady
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VARIANTA III.:
neschválit změnu názvu ulic Pavla Nováka a Kotasova 

NOVÉ ZNĚNÍ USNESENÍ - VARIANTA  IV. (návrh náměstka primátora Bc. Navrátila):
schválit změnu názvu ulic Pavla Nováka a Kotasova na ulici se společným názvem Pavla 
Nováka.

Diskuse:
Bc. Navrátil:

 Dal nový návrh: schválit změnu názvu ulic Pavla Nováka a Kotasova na ulici se společným 
názvem Pavla Nováka.

Předkladatel materiálu pan Neuls: 
 navrhl variantu I. usnesení.

p. Pospíšilík: 
 navrhl variantu I. usnesení.

Mgr. Netopilová: 
 navrhla variantu III. usnesení.

Ing. Holan:
 navrhl pojmenovat názvem Novákova

Primátor Mgr. Puchalský navrhl hlasovat posloupně od varianty I. až po variantu IV (návrh náměstka 
primátora Bc. Navrátila):  11 pro jednomyslně

Hlasování o variantě I.: 
Pro: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. arch. Horký, Mgr. Puchalský
Zdrželi se: Ing. Kohout, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. Košutek
Proti: Mgr. Netopilová, Ing. Měřínský, Ing. Holan

Hlasování o variantě II.
Pro: nikdo
Proti: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. arch. Horký, Mgr. Netopilová, Mgr. Puchalský, Ing. 

Měřínský, p. Košutek, Ing. Vrána, Ing. Holan.
Zdrželi se: Ing. Kohout, Bc. Navrátil

Hlasování o variantě III.:
Pro: Ing. arch. Horký, Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Měřínský, p. Košutek
Proti: Ing. Holan, p. Neuls, Mgr. Puchalský, Ing. Vrána, p. Pospíšilík, Bc. Navrátil

Hlasování o variantě IV.:
Pro: Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. Košutek, Ing. Měřínský, p. Neuls, p. Pospíšilík
Návrh náměstka primátora Bc. Navrátila byl schválen a hlasování bylo ukončeno.
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394/14/10/2015 Zahraniční pracovní cesta - Cuijk (Nizozemí)

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 
Přerova ve složení Mgr. Petr Měřínský, Bc. Tomáš Navrátil, Mgr. Helena Netopilová, která se 
uskuteční ve dnech 22. – 24. 7. 2015 při příležitosti tradičního přechodu přes řeku Maas v partnerském 
městě Cuijk (Nizozemí).

Hlasování: 11 pro jednomyslně

395/14/10/2015 Soutěž o logo Přerovského rádce

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, člen Rady města Přerova Ing. arch. Jan Horký.

Rada města Přerova po projednání zvolila vítězným návrhem v soutěži logo Přerovského rádce návrh 
č. … dle přílohy č. …, který zaslal/a …  prodloužila termín v soutěži o logo Přerovského rádce                 
do 15.5.2015.

Předkladatel materiálu Ing. arch. Horký:
 doporučil návrh č. 4

Mgr. Netopilová: 
 navrhla prodloužit termín 

Ing. Měřínský:
 dal protinávrh – návrh č. 1

Ing. Kohout: 
 stejný návrh jako měla paní Mgr. Netopilová (prodloužení termínu).

Hlasování o návrhu Ing. Kohouta (prodloužit termín): 
Pro p. Neuls, Ing. arch. Horký, Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Mgr. Puchalský,                  

p. Košutek.
Proti: p. Pospíšilík, Ing. Měřínský
Zdrželi se: Ing. Holan, Ing. Vrána, p. Neuls.

V diskusi bylo navrženo prodloužit termín do 15.5.2015.
Hlasování o prodloužení termínu do 15.5.2015: 10 pro. 1 se zdržel (p. Pospíšilík).



29

11. INFORMACE  PRIMÁTORA,  NÁMĚSTKŮ  PRIMÁTORA,  ČLENŮ  RADY  
MĚSTA,  TAJEMNÍKA  MAGISTRÁTU  MĚSTA

Primátor Mgr. Puchalský:
 Návrh na zveřejňování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva

Podnět: Rada města Přerova ukládá kanceláři primátora a kanceláři tajemníka připravit podmínky,     
za kterých bude videozáznam zveřejněn na webových stránkách města.
Termín: 30.4.2015

 Archeologický nález – základy sboru a domu se školou jednoty bratrské v Přerově. 
Ministerstvo kultury prohlásilo kulturní památkou.

 Přerovská rozvojová – informace o činnosti společnosti.

 Teplo Přerov, a.s. - informace o činnosti společnosti.

 Nabídka Olomouckého kraje na zprostředkování spolupráce, případně partnerství s čínským 
městem – pan primátor Mgr. Puchalský zajistí odpověď, nabídka bude odmítnuta.

Mgr. Netopilová:
 Veselíčko a lom – dotaz zda je něco nového. Lidé mají obavy z obnovení, respektive rozšíření 

těžby. 
Ing. Měřínský:
Po projednání v zastupitelstvu má Veselíčko předložit návrh na odkoupení symbolické části pozemku.

 Soukromé školy – dotaz v souvislosti s výší nájmu a účinností změny.
Ing. Měřínský:
Informace byla Vysoké škole logistiky odeslaná. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Pracovní skupina, která se bude zabývat hroby významných Přerovanů. Je třeba jmenovat 

pracovní skupinu, jejího předsedu, členy a organizačního pracovníka Za předsedu navrhl 
jmenovat člena rady pana Rudolfa Neulse            

Návrh na usnesení:

396/14/11/2015 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského

Rada města Přerova po projednání jmenuje pracovní skupinu, která se bude koncepčně zabývat hroby 
významných Přerovanů, s akcentem na neudržované hroby.
Předseda: Rudolf Neuls
Členové:  Mgr. Miroslava Švástová, Svatava Doupalová, Ing. Daniela Novotná, Ing. Bohumír 

Střelec, PhDr. Jiří Lapáček, Mgr. Jana Hrubá.
Organizační pracovník: Mgr. Lenka Tomečková
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Hlasování o jmenování pana Neulse předsedou pracovní skupiny:  10 pro, 1 se zdržel (p. Neuls)

Hlasování o jmenování pracovní skupiny, jejích členech a organizačním pracovníkovi: 11 pro 
jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešla členka rady Mgr. Netopilová – je přítomno 10 radních.

Náměstek primátora pan Košutek:
 Olomoucký kraj oslovil město s žádostí o jmenování člena pracovní skupiny pro projekt 

odpadového hospodářství. Sdělil, kdo je již členem. Navrhl jmenovat členem pracovní 
skupiny sebe.

Ing. Měřínský:
Dal protinávrh: jmenovat členem Ing. Bohumíra Střelce.
Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského: 10 pro, Mgr. Netopilová nepřítomna.

397/14/11/2015 Podnět náměstka primátora pana Pavla Košutka

Rada města Přerova po projednání jmenuje členem pracovní skupiny pro projekt odpadového 
hospodářství Olomouckého kraje Ing. Bohumíra Střelce.

Ing. Vrána:
 Termíny konání valných hromad:

TSMPr…………… 21.5.2015  od 11.00 hodin
Teplo …………… 21.5.2015  od 10.00 hodin

Primátor Mgr. Puchalský:
Informace o termínech bude zaslána všem dotčeným – představenstvu, dozorčí radě, jednateli, řediteli.

p. Pospíšilík:
 podnět k přizvání na příští radu odborného lesního hospodáře – v souvislosti s chřadnutím 

smrkových porostů
primátor Mgr. Puchalský:
navrhl svolat jednání za účasti jednatele TSMPr, vedoucího odboru správy majetku a komunálních 
služeb, dále lesního hospodáře a člena rady p. Pospíšilíka. Náměstek primátora Ing. Měřínský svolá 
jednání.
Ing. Měřínský:
Uvedl, že problematika se průběžně řeší, probíhá kůrovcová těžba a na jaře byla přijata opatření         
ke zlepšení stavu.
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13. ZÁVĚR, TISKOVÉ  ZPRÁVY

Pan primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 14. schůzi Rady města Přerova dne 9. dubna 2015 
v 16.30 hodin.

V Přerově dne 14. dubna 2015

      Mgr. Vladimír Puchalský                                                                                   Ing. Petr Vrána
primátor Statutárního města Přerova                                                                  člen Rady města Přerova


