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ZÁPIS

z 16. schůze Rady města Přerova konané dne 23. dubna 2015

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

1. Zahájení primátor

2. Volba ověřovatele zápisu primátor

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor

4. Finanční záležitosti Ing. Měřínský

5. Rozvojové záležitosti p. Košutek

6. Veřejné zakázky Ing. Měřínský

7. Majetkoprávní záležitosti p. Košutek

8. Školské záležitosti Bc. Navrátil

9. Sociální záležitosti Bc. Navrátil

10. Různé primátor

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

12. Závěr, tiskové zprávy primátor
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Přítomni:

A. Předsedající: Mgr. Vladimír Puchalský 

B. Členové Rady města:

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

C.  Omluveni: Ing.arch. Jan Horký
Ing. Petr Vrána

D.  Dále přítomni: Mgr. Petr Mlčoch – tajemník magistrátu
Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů

E.  Hosté: dle přiložené prezenční listiny

F. Zapisovatelka Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 16. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 23. dubna 2015    
ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 8 členů Rady města. Z jednání se 
omluvili Ing.arch. Jan Horký a Ing. Petr Vrána, později se dostavil p. Radek Pospíšilík, Rada města
byla schopna se právoplatně usnášet. 

2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU

Hlasování o programu: 8 pro

Ověřovatelem usnesení a zápisu 16. schůze Rady města byl navržen p. Rudolf Neuls. 

Hlasování o ověřovateli: 7 pro, 1 se zdržel

404/16/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 16. schůze Rady města 
Přerova konané dne 23. dubna 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 16. schůze Rady města Přerova konané dne 23. dubna 2015,

2. schvaluje pana Rudolfa Neulse ověřovatelem usnesení a zápisu 16. schůze Rady města 
Přerova
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Na jednání Rady města se dostavil p. Radek Pospíšilík, tzn. bylo přítomno 9 členů Rady města.

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

405/16/3/2015 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání volných finančních 
prostředků statutárního města Přerova za období od 01.01.2015 do 31.03.2015.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

406/16/3/2015 Kontrola usnesení 809/27/4/2008 - uzavření smluv s Komerční bankou, 
a. s. 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o uzavření Dodatku ke Smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu 
mezi statutárním městem Přerov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 
čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, k účtu číslo 35-7557750257/0100,

2. bere na vědomí informaci o uzavření Dohody o stanovení individuálních cen mezi 
statutárním městem Přerov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 
969, PSČ 114 07, IČ 45317054, k účtu číslo 35-7557750257/0100.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

407/16/3/2015 Personální změna - Hlavní inventarizační komise

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

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností od 24. 4. 2015 členem Hlavní inventarizační 
komise Mgr. Petra Mlčocha.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

408/16/3/2015 Zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Přerovem a jeho 
příspěvkovými organizacemi

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.
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Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí doporučení komise RM „Pro otevřenou radnici“ zveřejňovat od 1. 1. 2016 
smlouvy uzavřené Statutárním městem Přerovem, jeho příspěvkovými organizacemi, a 
obchodními společnostmi, ve kterých má Statutární město Přerov 100% majetkovou účast, ve 
strojově čitelném formátu, spolu s metadaty, vše na webových stránkách Statutárního města 
Přerova.

2. ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova zajistit, v souladu se „Zásadami zveřejňování 
smluv“ (Příloha č. 1), koordinaci přípravy komplexního materiálu, který bude obsahovat 
všechny související předpisy, směrnice, prováděcí pokyny, rozpočtová, technická opatření atd.

Odpovídá: Mgr. P. MLČOCH

Termín: 1.10.2015

3. ukládá tajemníkovi magistrátu, aby o záměru zveřejňovat všechny smlouvy informoval 
organizace zřizované Statutárním městem Přerovem.

Odpovídá: Mgr. P. MLČOCH

Termín: ihned

Rada města Přerova po projednání:

1. ukládá tajemníkovi magistrátu zajistit bezodkladně zveřejňování smluv uzavřených 
Statutárním městem Přerovem v registru smluv portálu veřejné správy Ministerstva vnitra ČR 
s tím, že vnitřní pravidla pro zveřejňování budou zpracována  do 30. 6. 2015.

Odpovídá: Mgr. P. MLČOCH

Termín: 30.6.2015

2. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému informovat příspěvkové organizace 
Statutárního města Přerova a obchodní společnosti, ve kterých má Statutární město Přerov 
100% majetkovou účast, o záměru zveřejňovat všechny smlouvy.

Materiál byl předkladatelem Mgr. Puchalským v původním znění stažen a dle diskuse bylo navrženo 
nové znění usnesení (viz výše).

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

409/16/4/2015 Rozpočtové opatření č. 6

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1),
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazných 
ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2).

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

410/16/4/2015 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 
Přerovem a Olomouckým krajem na projekt Stopami Žerotínů -         
4. etapa

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a statutárním městem 
Přerovem jako příjemcem, ve výši 50 000,- Kč na projekt Stopami Žerotínů - 4. etapa,

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet
po úpravě

4122 210 Neinvestiční přijaté transfery 
od krajů

12 962,4 * + 50,0 13 012,4

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

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

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 2 777,4 * + 50,0 2 827,4
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

411/16/4/2015 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 
Přerovem a Olomouckým krajem na projekt Přerovské 
svatovavřinecké hody

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a statutárním městem 
Přerovem jako příjemcem, ve výši 50 000,- Kč na projekt Přerovské svatovavřinecké hody 
2015,

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:
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PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

4122 210 Neinvestiční přijaté transfery 
od krajů

12 912,4 * + 50,0 12 962,4

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

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

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 2 727,4 * + 50,0 2 777,4
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

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

412/16/5/2015 Program podpory výstavby technické infrastruktury

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1a) schvaluje vydat Vnitřní předpis č...../2015, kterým se zrušuje Vnitřní předpis č. 3/2008 -
Program podpory výstavby technické infrastruktury, dle Přílohy č.1.

1b) pověřuje primátora Mgr. Vladimíra Puchalského a náměstka primátora Pavla Košutka            
k podpisu vnitřního předpisu dle bodu 1 návrhu na usnesení.

2. schvaluje ponechání finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na Program 
podpory výstavby technické infrastruktury za účelem doběhnutí všech uzavřených smluv        
a na nově vznikající dotační program.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

6.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

413/16/6/2015 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Předmostí – etapa 
11" -  doplnění hodnotící komise - jmenování dalšího člena                    
a náhradníka komise pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a 
hodnocení nabídek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. rozhodla o doplnění komise ustanovené pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek veřejné zakázky s názvem „Regenerace panelového sídliště Předmostí – etapa 11", 
ev. č. VVZ: 507499, ID VZ: P15V00000004

2. ustanovuje dle § 59 a §74 zákona dalšího člena a náhradníka komise pro posuzování 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek takto:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ing. Jiří Draška Odborník, 
předseda VMČ

Svatava Doupalová Odborník, 
členka VMČ

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

414/16/6/2015 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/1031/2014 na realizaci 
stavby s názvem „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, 
ul. Denisova, Partyzánská, ul. Želatovská a ul. Tylova“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/1031/2014 ze dne 23. 9. 2014, na 
realizaci stavby „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, 
Partyzánská, ul. Želatovská a ul. Tylova“, se zhotovitelem COMMODUM spol. s r.o., se 
sídlem Valašská Bystřice, č.p. 225, 756 27, IČ 456 77 238, ve znění dle přílohy č. 1. 
Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu předmětu plnění (méněpráce). Cena za plnění se 
dodatkem č. 2 snižuje o 579 778,70 Kč bez DPH z původní ceny 3 084 648,- Kč bez DPH 
sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 2 504 869,33 Kč bez DPH,

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

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

415/16/6/2015 Prodloužení lhůty pro dokončení realizace stavby s názvem „Lávka  
přes Bečvu U  Tenisu v Přerově“ - rozhodnutí o schválení dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo č. SML/0863/2014 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1 bere na vědomí žádost zhotovitele stavby , FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., 
Mlýnská 68, Brno, PSČ 602 00, IČ: 25317628, dle přílohy č. 1,3 na prodloužení lhůty pro 
dokončení realizace stavby s názvem „Lávka  přes  řeku  Bečvu, U Tenisu v Přerově.“ o 50 
kalendářních  dnů, tj.  (do 13.10.2015)  a  uzavření   dodatku   smlouvy   týkající  se  změny  
termínu  plnění.

VARIANTA I

2 rozhodla o prodloužení lhůty pro dokončení realizace stavby s názvem „Lávka  přes Bečvu    
U Tenisu v Přerově“, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, o 50 dnů, tj. do 390 
kalendářních ode  dne  zahájení stavebních  prací,
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3 schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0863/20142014 ze dne 8.8.2014 na 
realizaci stavby „Lávka  přes  Bečvu U Tenisu v Přerově“ se zhotovitelem FIRESTA – Fišer, 
rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, Brno, PSČ 602 00, IČ: 25317628, ve znění dle přílohy 
č. 7. Předmětem dodatku č. 2 je změna termínu dokončení realizace díla z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek, v souladu s bodem č. 2 usnesení,

4 pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k právnímu jednání uvedenému v bodu 3 
usnesení a jeho podpisu.

VARIANTA II

2 rozhodla o prodloužení lhůty pro dokončení realizace stavby s názvem „Lávka přes  Bečvu U 
Tenisu v Přerově“ z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, o 20  kalendářních  dnů, tj. 
do 360 kalendářních ode  dne  zahájení  stavebních  prací,

3 schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0863/2014 ze dne 8.8.2014 na 
realizaci stavby „Lávka  přes   Bečvu U Tenisu v Přerově“ se zhotovitelem FIRESTA – Fišer, 
rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, Brno, PSČ 602 00, IČ: 25317628, ve znění dle přílohy 
č. 8. Předmětem dodatku č. 2 je změna termínu dokončení realizace díla z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek, v souladu s bodem č. 2 usnesení,

4 pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k právnímu jednání uvedenému v bodu 3 
usnesení a jeho podpisu.

VARIANTA III

2 rozhodla o neprodloužení lhůty pro dokončení realizace stavby s názvem „Lávka  přes  Bečvu 
U Tenisu v Přerově“

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

Hlasování o variantě III., kterou doporučil předkladatel Ing. Měřínský: 9 pro, 2 omluveni 
(Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

416/16/6/2015 Uzavření smlouvy o právu provést stavbu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu  mezi Statutárním městem Přerovem jako 
žadatelem-stavebníkem a Š. V. a Š. J. jako vlastníkem pozemku p.č. 299 v k.ú. Čekyně, ve 
znění přílohy č. 3 důvodové zprávy. Předmětem smlouvy je založení práva provést stavbu 
"Provizorní oprava místní komunikace v místní části Čekyně, ul. K Rybníčku a Vinohrádky",

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

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)
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7.MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

417/16/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 509/4 v  k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , aby si vyhradilo rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku do majetku statutárního města 
Přerova -  p.č. 509/4,orná půda, o výměře 100 m2, v k.ú. Předmostí.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.  
509/4,orná půda, o výměře 100 m2, v k.ú. Předmostí.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemku  p.č. 
509/4,orná půda, o výměře 100 m2, v k.ú. Předmostí.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

418/16/7/2015 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)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí s převedením nájemní smlouvy ze dne 5.6.2014 na prostor sloužící podnikání v 
objektu jiná stavba č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí 
pozemku p.č. 34,  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20 – levá část) o celkové výměře 26,19 m2

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Andreou Valentovou, 
místem podnikání Přerov I - Město, Malá Trávnická 2103/3, IČ 60791039 a společností MY 
GULIVER s.r.o., se sídlem Přerov I – Město, Kratochvílova 122/20, IČ 26876701, jako 
nájemci, na základě smlouvy o převodu nájmu ze dne 30.3.2015 uzavřené mezi Andreou 
Valentovou, místem podnikání Přerov I - Město, Malá Trávnická 2103/3, IČ 60791039 a 
společností MY GULIVER s.r.o., se sídlem Přerov I – Město, Kratochvílova 122/20, IČ 
26876701, jako převodci a Miroslavou Mlčákovou, místem podnikání Olomouc, Komenského 
884/18, IČ 65919751, jako nabyvatelem.

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: 9 pro, 2 omluveni (Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)



10

419/16/7/2015 Bezúplatné užívání nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerov – prostor v objektu bydlení č.p. 904, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 3348, v k.ú. Přerov     
(U Bečvy 1).

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí s přenecháním části prostor v objektu bydlení č.p. 904, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 3348, v k.ú. Přerov (U Bečvy 1) o výměře 
50,6 m2 do bezúplatného užívání spolku Folklorní soubor Haná Přerov, se sídlem Přerov I –
Město, U Bečvy 904/1, IČ 67338500,  když vypůjčitelem prostor je spolek Cukrle, se sídlem
Přerov I – Město, Osmek 479/11, IČ 22676660.  Účelem bezúplatného užívání je využití části 
prostor pro umístění majetku spolku (zřízení krojovny) a pořádání akcí a schůzí spolku.

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: 9 pro, 2 omluveni (Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

420/16/7/2015 Bezúplatný převod projektové dokumentace na stavbu "Přípojka 
surové vody pro ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově" z vlastnictví společnosti 
Teplo Přerov a.s. do vlastnictví statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se 
sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov, jako dárcem a statutárním městem Přerov jako 
obdarovaným ve znění dle přílohy č. 1, jejímž předmětem bude bezúplatný převod 5 paré 
projektové dokumentace na stavbu "Přípojka surové vody pro ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově", 
skládající se z projektové dokumentace pro územní souhlas, kterou zpracoval v měsíci březnu 
2014 Michal Pospíšil, POR – PŘEROV, IČ 65912535, s místem podnikání Tučín 148,             
v hodnotě 38.720,- Kč.

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 ve znění dle přílohy č. 1.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

421/16/7/2015 Bezdůvodné obohacení - nájem za sklepy v domě Kratochvílova č.p. 
122

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

Rada města Přerova po projednání:
VARIANTA I.
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1. schvaluje vrácení bezdůvodného obohacení za pronájem sklepu užívaného v souvislosti s 
nájmem bytu č. 4 v domě č.p. 122, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
34, v k.ú. Přerov, (Kratochvílova 20) na základě dohody o užívání bytu ze dne 8. 8. 1983 
uzavřené mezi Bytovým podnikem města Přerova (jako pronajímatelem) a paní M.J. (jako 
nájemcem), za období pronájmu od 3/2012 do 2/2015 v celkové výši 10 050,- Kč. (Příloha 1)

2. schvaluje vrácení bezdůvodného obohacení za pronájem sklepu užívaného v souvislosti s 
nájmem bytu č. 5 v domě č.p. 122, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
34, v k.ú. Přerov, (Kratochvílova 20) na základě nájemní smlouvy ze dne 13. 4. 1963 uzavřené 
mezi Bytovým podnikem města Přerova (jako pronajímatelem) a panem Ing. S.V. (jako 
nájemcem), za období pronájmu od 3/2012 do 2/2015 v celkové výši 10 888,- Kč. (Příloha 2)

3. schvaluje vrácení bezdůvodného obohacení za pronájem sklepu užívaného v souvislosti s 
nájmem bytu č. 7 v domě č.p. 122, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
34, v k.ú. Přerov, (Kratochvílova 20) na základě dohody o užívání bytu ze dne 31. 7. 1990 
uzavřené mezi Bytovým podnikem města Přerova (jako pronajímatelem) a panem S. J.(jako 
nájemcem), za období pronájmu od 3/2012 do 2/2015 v celkové výši 10 660,- Kč. (Příloha 3)

4. schvaluje vrácení bezdůvodného obohacení za pronájem sklepu užívaného v souvislosti s 
nájmem bytu č. 8 v domě č.p. 122, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
34, v k.ú. Přerov, (Kratochvílova 20) na základě nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt ze 
dne 31. 3. 1998 uzavřené mezi městem Přerov, zastoupeném Domovní správou města Přerova 
(jako pronajímatelem) a paní B. J. (jako nájemcem), za období pronájmu od 3/2012 do 2/2015 
v celkové výši 8 528,- Kč. (Příloha 4)

5. schvaluje vrácení bezdůvodného obohacení za pronájem sklepu užívaného v souvislosti s 
nájmem bytu č. 9 v domě č.p. 122, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
34, v k.ú. Přerov, (Kratochvílova 20) na základě dohody o užívání bytu ze dne 7. 2. 1983 
uzavřené mezi Bytovým podnikem města Přerova (jako pronajímatelem) a paní M. Š.(jako 
nájemcem), za období pronájmu od 3/2012 do 2/2015 v celkové výši 6 396,- Kč. (Příloha 5)

6. schvaluje vrácení bezdůvodného obohacení za pronájem sklepu užívaného v souvislosti s 
nájmem bytu č. 10 v domě č.p. 122, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 34, v k.ú. Přerov, (Kratochvílova 20) na základě nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na 
byt ze dne 17.2.2000 uzavřené mezi městem Přerov, zastoupeném Domovní správou města 
Přerova (jako pronajímatelem) a manželi T. (jako nájemci), za období pronájmu od 3/2000 do 
2/2015 v celkové výši 23 688,- Kč. Výlučným nájemcem bytu je od roku 2000 pouze 
manželka paní T. L.. (Příloha 6)

7. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet po 
úpravě

4351 2132 540 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí
s jejich částí (DPS)

2 500,0 + 223,0 2 723,0

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

rozpočet po 
úpravě

3612 540 Bytové hospodářství 33 437,2 + 223,0 33 660,2

8. pověřuje náměstka primátora Petra Měřínského k jednání o uzavření právních úkonů dle bodů 
1. až 6.  návrhu na usnesení včetně jejich podpisu.
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VARIANTA II.

1. schvaluje vrácení bezdůvodného obohacení za pronájem sklepu užívaného v souvislosti s 
nájmem bytu č. 4 v domě č.p. 122, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
34, v k.ú. Přerov, (Kratochvílova 20) na základě dohody o užívání bytu ze dne 8. 8. 1983 
uzavřené mezi Bytovým podnikem města Přerova (jako pronajímatelem) a paní M. J.(jako 
nájemcem), za období pronájmu od 7/1997 do 2/2015 v celkové výši 30 926,- Kč. (Příloha 7)

2. schvaluje vrácení bezdůvodného obohacení za pronájem sklepu užívaného v souvislosti s 
nájmem bytu č. 5 v domě č.p. 122, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
34, v k.ú. Přerov, (Kratochvílova 20) na základě nájemní smlouvy ze dne 13. 4. 1963 uzavřené 
mezi Bytovým podnikem města Přerova (jako pronajímatelem) a panem Ing. S.V.(jako 
nájemcem), za období pronájmu od 7/1997 do 2/2015 v celkové výši 33 559,- Kč. (Příloha 8)

3. schvaluje vrácení bezdůvodného obohacení za pronájem sklepu užívaného v souvislosti s 
nájmem bytu č. 7 v domě č.p. 122, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
34, v k.ú. Přerov, (Kratochvílova 20) na základě dohody o užívání bytu ze dne 31. 7. 1990 
uzavřené mezi Bytovým podnikem města Přerova (jako pronajímatelem) a panem S.J.(jako 
nájemcem), za období pronájmu od 7/1997 do 2/2015 v celkové výši 32 666,- Kč. (Příloha 9)

4. schvaluje vrácení bezdůvodného obohacení za pronájem sklepu užívaného v souvislosti s 
nájmem bytu č. 8 v domě č.p. 122, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
34, v k.ú. Přerov, (Kratochvílova 20) na základě nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt ze 
dne 31. 3. 1998 uzavřené mezi městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova 
(jako pronajímatelem) a paní B. J. (jako nájemcem), za období pronájmu od 4/1998 do 2/2015 
v celkové výši 27 044,- Kč. (Příloha 10)

5. schvaluje vrácení bezdůvodného obohacení za pronájem sklepu užívaného v souvislosti s 
nájmem bytu č. 9 v domě č.p. 122, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
34, v k.ú. Přerov, (Kratochvílova 20) na základě dohody o užívání bytu ze dne 7. 2. 1983 
uzavřené mezi Bytovým podnikem města Přerova (jako pronajímatelem) a paní M.Š.(jako 
nájemcem), za období pronájmu od 7/1997 do 2/2015 v celkové výši 19 931,- Kč. (Příloha 11)

6. schvaluje vrácení bezdůvodného obohacení za pronájem sklepu užívaného v souvislosti s 
nájmem bytu č. 10 v domě č.p. 122, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
34, v k.ú. Přerov, (Kratochvílova 20) na základě nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt ze 
dne 17.2.2000 uzavřené mezi městem Přerov, zastoupeném Domovní správou města Přerova 
(jako pronajímatelem) a manželi T.(jako nájemci), za období pronájmu od 3/2000 do 2/2015 v 
celkové výši 78 783,- Kč. Výlučným nájemcem bytu je od roku 2000 pouze manželka paní T.
L.. (Příloha 12)

7. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet po 
úpravě

4351 2132 540 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 
a jejích částí (DPS)

2 500,0 + 223,0 2 723,0

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

rozpočet po 
úpravě

3612 540 Bytové hospodářství 33 437,2 + 223,0 33 660,2
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8. pověřuje náměstka primátora Petra Měřínského k jednání o uzavření právních úkonů dle bodů 
1. až 6.  návrhu na usnesení včetně jejich podpisu.

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel Ing. Měřínský: 9 pro, 2 omluveni 
(Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

422/16/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – doprodej 11 nebytových jednotek 
– vyřazených krytů civilní ochrany

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.

1. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2604/101 v objektu        
k bydlení č.p. 2604, č.p. 2605,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2646/6 v k.ú. Přerov (Dvořákova 41,43) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2604, č.p. 2605, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2646/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 677 m2 v k.ú. Přerov ve 
výši 1058/26551 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1058/26551 k pozemku p.č. 
2646/6, zast. plocha a nádvoří, o výměře 677 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek 
za 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého posudku.

2. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2606/101 v objektu k 
bydlení č.p. 2606, č.p. 2607,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2646/4 v k.ú. Přerov (Dvořákova 49,51) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2606, č.p. 2607, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2646/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 675 m2 v k.ú. Přerov ve 
výši 1044/26016 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1044/26016 k pozemku p.č. 
2646/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 675 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek 
za 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého posudku.

3. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2649/101 v objektu k 
bydlení č.p. 2649, č.p. 2650,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2644/2 v k.ú. Přerov (Dvořákova 69,71) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2659, č.p. 2650, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2644/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2 v k.ú. Přerov ve 
výši 1023/26972 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1023/26972 k pozemku p.č. 
2644/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 681 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek 
za 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého posudku.

4. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2651/101 v objektu k 
bydlení č.p. 2651, č.p. 2652,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2644/4 v k.ú. Přerov (Dvořákova 65,67) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2651, č.p. 2652, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2644/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 668 m2 v k.ú. Přerov ve 
výši 1540/26945 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1540/26945 k pozemku p.č. 
2644/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 668 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek 
za 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého posudku.

5. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 91/103 v objektu k 
bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21,23,25) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
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společných částech objektu bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 596/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 597 m2 v k.ú. Přerov ve 
výši 1181/16948 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1181/16948 k pozemku p.č. 
596/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 597 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek 
za 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého posudku.

6. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2563/12 v objektu k 
bydlení č.p. 2563, č.p. 2564,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2411/3 v k.ú. Přerov (Sokolovská 2,4) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2563, č.p. 2564, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2411/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 381 m2 v k.ú. Přerov ve 
výši 420/13987 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 420/13987 k pozemku p.č. 
2411/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 381 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek 
za 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého posudku.

7. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 1190/101 v objektu        
k bydlení č.p. 1190,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3099/2 v k.ú. 
Přerov (Šrobárova 7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení č.p. 1190, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3099/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 174 m2 v k.ú. Přerov ve výši 148/1723 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 148/1723 k pozemku p.č. 3099/2, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 174 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek za 100% ceny obvyklé 
stanovené dle znaleckého posudku.

8. schvaluje záměr úplatného převodu - doprodej nebytové jednotky č. 2637/101 v objektu         
k bydlení č.p. 2637, č.p. 2638,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2487/16 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 18,20) včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu bydlení č.p. 2637, č.p. 2638, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2487/16, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 469 m2 v k.ú. Přerov 
ve výši 5718/143276 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5718/143276 k pozemku 
p.č. 2487/16, zast. plocha a nádvoří, o výměře 469 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků 
jednotek za 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého posudku.

9. schvaluje záměr úplatného převodu - doprodej 2 nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 
2658, č.p. 2659, č.p. 2660, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3158/, 
zastavěná plocha a nádvoří o ploše 668 m2 v k.ú. Přerov (Šrobárova 2,4,6) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2658, č.p. 2659, č.p. 
2660, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3158/3, zastavěná plocha a 
nádvoří o ploše 668 m2 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                       spoluvlastnický podíl na společných 
nebytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2659/101                                             6180/255772
2660/101                                             6008/255772

společenství vlastníků jednotek za 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého posudku.

10. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2593/101 v objektu k 
bydlení č.p. 2592, č.p. 2593  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5196/7 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 9,11) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2592, č.p. 2593 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 5196/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 377 m2 v k.ú. Přerov ve 
výši 574/11543 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 574/11543 k pozemku p.č. 
5196/7, zast. plocha a nádvoří, o výměře 377 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek 
za 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého posudku.
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11. schvaluje záměry úplatného převodu uvedené v bodech 1-10 formou výběrového řízení          
s vyvolávací cenou 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého posudku v případě nezájmu 
společenství vlastníků jednotek.

VARIANTA II.

1. schvaluje záměr bezúplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2604/101 v objektu k 
bydlení č.p. 2604, č.p. 2605,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2646/6 v k.ú. Přerov (Dvořákova 41,43) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2604, č.p. 2605, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2646/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 677 m2 v k.ú. Přerov ve 
výši 1058/26551 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1058/26551 k pozemku p.č. 
2646/6, zast. plocha a nádvoří, o výměře 677 m2 v k.ú. Přerov

2. schvaluje záměr bezúplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2606/101 v objektu k 
bydlení č.p. 2606, č.p. 2607,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2646/4 v k.ú. Přerov (Dvořákova 49,51) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2606, č.p. 2607, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2646/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 675 m2 v k.ú. Přerov ve 
výši 1044/26016 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1044/26016 k pozemku p.č. 
2646/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 675 m2 v k.ú. Přerov.

3. schvaluje záměr bezúplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2649/101 v objektu k 
bydlení č.p. 2649, č.p. 2650,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2644/2 v k.ú. Přerov (Dvořákova 69,71) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2659, č.p. 2650, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2644/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2 v k.ú. Přerov ve 
výši 1023/26972 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1023/26972 k pozemku p.č. 
2644/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 681 m2 v k.ú. Přerov.

4. schvaluje záměr bezúplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2651/101 v objektu k 
bydlení č.p. 2651, č.p. 2652,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2644/4 v k.ú. Přerov (Dvořákova 65,67) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2651, č.p. 2652, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2644/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 668 m2 v k.ú. Přerov ve 
výši 1540/26945 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1540/26945 k pozemku p.č. 
2644/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 668 m2 v k.ú. Přerov.

5. schvaluje záměr bezúplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 91/103 v objektu k 
bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21,23,25) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 596/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 597 m2 v k.ú. Přerov ve 
výši 1181/16948 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1181/16948 k pozemku p.č. 
596/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 597 m2 v k.ú. Přerov.

6. schvaluje záměr bezúplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2563/12 v objektu k 
bydlení č.p. 2563, č.p. 2564,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2411/3 v k.ú. Přerov (Sokolovská 2,4) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2563, č.p. 2564, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2411/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 381 m2 v k.ú. Přerov ve 
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výši 420/13987 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 420/13987 k pozemku p.č. 
2411/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 381 m2 v k.ú. Přerov.

7. schvaluje záměr bezúplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 1190/101 v objektu k 
bydlení č.p. 1190,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3099/2 v k.ú. 
Přerov (Šrobárova 7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení č.p. 1190, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3099/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 174 m2 v k.ú. Přerov ve výši 148/1723 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 148/1723 k pozemku p.č. 3099/2, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 174 m2 v k.ú. Přerov.

8. schvaluje záměr bezúplatného převodu - doprodej nebytové jednotky č. 2637/101 v objektu k 
bydlení č.p. 2637, č.p. 2638,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2487/16 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 18,20) včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu bydlení č.p. 2637, č.p. 2638, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2487/16, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 469 m2 v k.ú. Přerov 
ve výši 5718/143276 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5718/143276 k pozemku 
p.č. 2487/16, zast. plocha a nádvoří, o výměře 469 m2 v k.ú. Přerov.

9. schvaluje záměr úplatného převodu - doprodej 2 nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 
2658, č.p. 2659, č.p. 2660, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3158/, 
zastavěná plocha a nádvoří o ploše 668 m2 v k.ú. Přerov (Šrobárova 2,4,6) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2658, č.p. 2659, č.p. 
2660, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3158/3, zastavěná plocha a 
nádvoří o ploše 668 m2 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                        spoluvlastnický podíl na společných 
nebytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2659/101                                             6180/255772
2660/101                                             6008/255772

10. schvaluje záměr bezúplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2593/101 v objektu k 
bydlení č.p. 2592, č.p. 2593  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/7 
v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 9,11) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2592, č.p. 2593 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 5196/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 377 m2 v k.ú. Přerov ve 
výši 574/11543 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 574/11543 k pozemku p.č. 
5196/7, zast. plocha a nádvoří, o výměře 377 m2 v k.ú. Přerov.

V diskusi p. Košutek informoval, že tato předloha byla projednána v Komisi pro projednávání 
majetkoprávních záležitostech a také doporučuje variantu I. za 100% ceny obvyklé stanovené dle 
znaleckého posudku, Ing. Kohout doporučil doplnit návrh usnesení o bod 11) a to, schválit záměry
úplatného převodu uvedené v bodech 1-10 formou výběrového řízení  s vyvolávací cenou 100% ceny 
obvyklé stanovené dle znaleckého posudku v případě nezájmu společenství vlastníků jednotek.

Hlasování o variantě I. a doplněnou o bod č. 11: 9 pro a 2 omluveni (Ing. arch Horký a Ing. Vrána)

423/16/7/2015 Návrh na uzavření Smlouvy o úhradě služeb spojených s užíváním 
prostor 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě služeb spojených s užíváním prostor mezi statutárním 
městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 751 11 Přerov, IČ: 00301825 a Mateřskou školou 
Přerov, Kouřílkova 2, se sídlem Kouřílkova 830/2, 750 02 Přerov, IČ: 49558510  dle návrhu     
v příloze.

2. pověřuje Mgr. Zdeňka Vojtáška, vedoucího Odboru správy majetku a komunálních služeb     
k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1 návrhu na usnesení  včetně jejího podpisu

Hlasování: 9 pro a 2 omluveni (Ing. arch Horký a Ing. Vrána)

PŘESTÁVKA: 13.50 – 14.05 hodin

10. RŮZNÉ

Předloha „Žádost o částečné prominutí povinnosti uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a 
prominutí souvisejícího penále v plné výši“ byla projednána přednostně, z důvodu omluvení 
předkladatele náměstka primátora Pavla Košutka z další účasti na jednání Rady města.

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

432/16/10/2015 Žádost o částečné prominutí povinnosti uloženého odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a prominutí souvisejícího penále v plné výši

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit částečné prominutí povinnosti odvodu 
peněžních prostředků příjemci dotace . S.ve výši 1 872 000,- Kč.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí povinnosti zaplatit 
související penále příjemci dotace J. S.v plné výši.

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA

Termín: 11.5.2015

VARIANTA II.

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit částečné prominutí povinnosti odvodu 
peněžních prostředků příjemci dotace J. S. ve výši 1 872 000,- Kč.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí povinnosti zaplatit 
související penále příjemci dotace J. S. v plné výši.

V diskusi Ing. Kohout navrhl respektovat vyplacenou částku, požadovat penále a dál se touto akcí 
nezabývat.
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Hlasování o návrhu Ing. Kohouta: 2 pro (Ing. Kohout, Ing. Holan), 7 se zdrželo (Mgr. Puchalský, 
Mg. Netopilová, Ing. Měřínský, p.Košutek, Bc. Navrátil, p. Neuls, p. Pospíšilík), 2 omluveni (Ing.arch. 
Horký, Ing. Vrána) – NEUSNESENO

Dále Ing. Měřínský podal protinávrh – hlasovat o variantě I.

Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského – var. I: 6 pro (Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský,              
p. Košutek, Bc. Navrátil, p. Neuls, p. Pospíšilík), 1 proti (Ing. Kohout), 2 se zdrželi Ing. Holan,       
Mgr. Netopilová, 2 omluveni (Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

Z jednání odešel Mgr. Karola a omluvil se z dalšího projednání Rady města náměstek primátora Pavel 
Košutek, bylo přítomno 8 radních.

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

424/16/8/2015 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: 15.5.2015

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (p.Košutek, Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

425/16/8/2015 Projekty základních škol z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a výjimka z Vnitřního předpisu č. 9/2012

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje podání žádosti příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Želatovská 8 o 
finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 
1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v rámci 
Výzvy číslo 56 vyhlášené MŠMT dne 9. 4. 2015 pro projekt „Krok za krokem do Evropy“,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2015

2. schvaluje podání žádosti příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Svisle 13 o finanční 
podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 –
Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v rámci Výzvy 
číslo 56 vyhlášené MŠMT dne 9. 4. 2015 pro projekt „Čtenářské dílny na ZŠ Svisle“,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ
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Termín: 31.12.2015

3. schvaluje výjimku z Vnitřního předpisu č. 9/2012 vydaného Radou města Přerova „Zásady 
postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí“, spočívající ve 
vyloučení aplikace čl. I odst. 1 a zároveň čl. IV tohoto vnitřního předpisu s tím, že finanční 
řízení projektů „Krok za krokem do Evropy“ a „Čtenářské dílny na ZŠ Svisle“ budou 
realizovány v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy 56, zvláště pak s přílohou č. 
5 Postupy pro zadávání zakázek při pořizování dodávek, služeb či stavebních prací z 
prostředků finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2015

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (p.Košutek, Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

426/16/9/2015 Přijetí účelové neinvestiční dotace - městys Brodek u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 2 000,- Kč a uzavření smlouvy o 
poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem jako příjemcem a městysem Brodek 
u Přerova, se sídlem Masarykovo náměstí 13, Brodek u Přerova, PSČ 751 03, IČ 00301078 
jako poskytovatelem. Účelem smlouvy je financování pobytu občana s trvalým pobytem v 
Brodku u Přerova v denním stacionáři v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. -
Denním pobytu, dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 30.6.2015

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (p.Košutek, Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

427/16/9/2015 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 7 (1+0), o ploše 32,01 m2      
v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k.ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1) s paní J.S., za nájemné ve výši 1 038,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
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dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30.11.2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 48 (1+0), o ploše 26,87 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k.ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2) s paní M.H., za nájemné ve výši 894,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30.11.2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 44 (1+0), o ploše 26,87 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k.ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3) s panem J. B., za nájemné ve výši 893,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 30.11.2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 6 (1+1), o ploše 30,42 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4) s paní J. V., za nájemné ve výši 1 049,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 30.11.2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 66 (1+0), o ploše 37,19 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k.ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5) s paní K. R., za nájemné ve výši 1 236,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 30.11.2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 27 (1+1), o ploše 31,53 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6) s paní B. J., za nájemné ve výši 912,- Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 
přílohy č. 6, na dobu určitou do 30.11.2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 71 (1+1), o ploše 51,69 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k.ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7) s paní M.H., za nájemné ve výši 1 834,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 30.6.2016 s možností prodloužení, za podmínky podepsání 
dohody o předání bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 
Paní H. je udělena výjimka pro využívání služeb pečovatelské služby tzn. tyto nemusí být 
využívány.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 29 (1+1), o ploše 52,97 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části obce 
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Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k.ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8) s paní A.S., za nájemné ve výši 1 879,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 30.6.2016 s možností prodloužení, za podmínky podepsání 
dohody o předání bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 
Paní S. je udělena výjimka pro využívání služeb pečovatelské služby tzn. tyto nemusí být 
využívány.

9. schvaluje uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě k bytu č. 23 v 1. patře domu č.p. 2534, 
ul. Jižní čtvrť II/13 v Přerově, na pozemku parc. č. 5738/10, v k.ú. Přerov s panem V. D.,  kdy 
bude příslušenství bytu rozšířeno o část chodby domu, o ploše 1,12 m2. Nájemné u prostoru 
chodby bude ve výši 55,- Kč/měsíc.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2015

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (p.Košutek, Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

428/16/9/2015 Ubytovací služby SP centrum s.r.o. - žádost o dotaci

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit
poskytnutí dotace subjektu SP centrum s.r.o., IČ: 49608584, se sídlem č.p. 711, PSČ 783 44 Loučany, 
na vybudování klidové zóny na pozemku p.č. 3383/89 v k.ú. Přerov (ul. Dluhonská).

V diskusi Mgr. Netopilová upozornila, že je zde ubytováno i 38 dětí, proto podala protinávrh na 
schválení poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kč

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové: 1 pro (Mgr. Netopilová), 1 se zdržel (Ing. Kohout), 6 
proti (Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, Bc. Navrátil, Ing. Holan, p. Neuls, p. Pospíšilík)-
NEUSNESENO

Hlasování o předloženém návrhu na usnesení: 7 pro (Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, Bc. Navrátil, , 
Ing. Kohout, Ing. Holan, p. Neuls, p. Pospíšilík), 1 proti (Mgr. Netopilová), 3 omluveni (p.Košutek, 
Ing.arch. Horký, Ing. Vrána)

429/16/9/2015 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území
statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zprávu o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 
statutárního města Přerov.

2. ukládá tajemníkovi magistrátu prověřit, zda ubytovna Tovární 1204/3, Přerov je či není 
provozována a na příští schůzi Rady města podat zprávu.

Odpovídá: Mgr. P. MLČOCH

Termín: 7. 5. 2015

V diskusi tajemník Mgr. Mlčoch informoval, že na příští schůzi Rady města se připravuje materiál 
týkající se změny organizačního řádu, neboť došlo k novelizaci zákona o pomoci v hmotné nouzi a 
město jako samospráva se bude vyjadřovat k žádostem o příspěvek na bydlení osobám ubytovaným na 
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ubytovnách, dále Ing. Měřínský požádal o informaci, zda ubytovna na Tovární ulici je či není 
provozována.

Hlasování o doplněném návrhu na usnesení: 8 pro, 3 omluveni (p.Košutek, Ing.arch. Horký,         
Ing. Vrána)

10. RŮZNÉ

430/16/10/2015 Novelizace nařízení města Přerova - tržního řádu

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník magistrátu Mgr. Petr Mlčoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje Nařízení města Přerova č. .../2015, kterým se mění a 
doplňuje Nařízení města Přerova č. 2/2012, kterým se vydává tržní řád, ve znění Nařízení města 
Přerova č. 1/2014, dle Přílohy č. 1.

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (p.Košutek, Ing.arch. Horký,Ing. Vrána)

431/16/10/2015 Návrh na zvýšení počtu zaměstnanců Statutárního města Přerova, 
zařazených do Městské policie Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, člen Rady města a manažer prevence kriminality města 
Ing. Jiří Kohout.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje celkový počet zaměstnanců Statutárního města Přerova, 
zařazených do Městské policie Přerov na 57, a to s účinností od 1. 5. 2015 na dobu určitou                 
do 31. 12. 2015

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (p.Košutek, Ing.arch. Horký,Ing. Vrána)

433/16/10/2015 „Webová aplikace správy energií a komoditní portál –
ENERGYBROKER“

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje jednorázovou výjimku z vnitřního předpisu č. 9/2012 „Zásady postupu při zadávaní 
veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí“, kterou bude pořízena, pro potřeby 
Odboru správy majetku a komunálních služeb, webová aplikace pro správu energií, 
ENERGYBROKER,

2. ukládá odboru vnitřní správy, oddělení informačních a komunikačních služeb, aby ve 
spolupráci s Oddělením bytové správy Odboru majetku a komunálních služeb, technicky 
zajistilo nasazení aplikace ENERGYBROKER do IT infrastruktury MMPr,

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:
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PAR POL ORJ PŘÍJMY (v 
tis. Kč)

rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

4351 2132 540 Příjmy z 
pronájmu ost. 
nemovitostí a 

jejich částí 
(DPS)

2 723,0 * + 126,0 2 849,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6171 35X Činnost místní 
správy 

(informatika, 
GIS)

12 487,7 + 126,0 12 613,7

Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan), 3 omluveni (p.Košutek, Ing.arch. Horký,Ing. Vrána)

434/16/10/2015 Návrh na zvýšení měsíčních odměn a dne, od kterého bude 
poskytována zvýšená odměna neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit ve smyslu § 72 a § 84 odst. 2 písmeno 
n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) 
měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova ve výši dle sloupce č. 1 
přílohy č. 1 důvodové zprávy podle jednotlivých funkcí, a v případě souběhu výkonu funkcí 
ve výši souhrnu odměny člena zastupitelstva uvedené v posledním řádku tabulky v příloze č. 1 
důvodové zprávy a odměny za výkon další vykonávané funkce; vykonává-li člen 
zastupitelstva více funkcí, pak se do souhrnu odměn zahrnuje jen jedna odměna za příslušné 
funkce, a to nejvyšší z nich,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit ve smyslu § 77 odst. 2 zákona             
o obcích poskytování měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova ode 
dne, uvedeného ve sloupci č.2 přílohy č.1důvodové zprávy u jednotlivých funkcí.

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (p.Košutek, Ing.arch. Horký,Ing. Vrána)

435/16/10/2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se 
podněty a připomínkami vznesenými na 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. V. PUCHALSKÝ
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Termín: 7.5.2015

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (p.Košutek, Ing.arch. Horký,Ing. Vrána)

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 
MĚSTA

primátor Mgr.Vladimír Puchalský

 informace týkající se harmonogramu dálnice D1 – stavba 0136- Říkovice-Přerov

Ing. Jiří Kohout

 informace týkající se výběrového řízení na asistenty prevence kriminality – byli vybráni 3 a 
čtvrtý se vybírá – informace bude zveřejněna v médiích

Mgr. Helena Netopilová

 informace týkající se projednání záměru rekonstrukce spalovny v Chropyni

12. ZÁVĚR

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 16. schůzi Rady města Přerova konanou dne 23. dubna 
2015 v 15.00 hodin.

V Přerově dne 28. 4. 2015

       Mgr. Vladimír Puchalský                               Rudolf Neuls
primátor Statutárního města Přerova                       člen Rady města Přerova


