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ZÁPIS

ze 17. schůze Rady města Přerova konané dne 7. května 2015

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

1. Zahájení primátor

2. Volba ověřovatele zápisu, vydání Osvědčení o zvolení 
členem Zastupitelstva 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, Ing. Petr Vrána

C.  Omluveni: Ing.arch. Jan Horký

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 17. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 7. května 2015    
ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 10 členů Rady města. Z jednání se 
omluvil Ing.arch. Jan Horký, Rada města byla schopna se právoplatně usnášet. 

2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU

Na jednání Rady města byla přizvána zastupitelka Ing. Alice Kutálková.

Dne 5. května 2015 doručil Roman Kozák rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Přerova, 
proto dnes musí být předáno Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva paní Ing. Alici Kutálkové.

Primátor Mgr. Puchalský tedy navrhl rozšíření programu – rozšířit bod 2: Volba ověřovatele zápisu, 

vydání Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva.  

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

Ověřovatelem usnesení a zápisu 17. schůze Rady města byl navržen p. Radek Pospíšilík. 

Hlasování o ověřovateli: 10 pro, 1 omluven (Ing.arch. Horký)
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436/17/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 17. schůze Rady města 
Přerova konané dne 7. května 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje rozšíření programu 17. schůze Rady města Přerova konané dne 7. května 2015,

2. schvaluje pana Radka Pospíšilíka ověřovatelem usnesení a zápisu 17. schůze Rady města 
Přerova,

437/17/2/2015 Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání vydává Ing. Alici Kutálkové, která se dne 6. května 2015 stala        
v souladu s ustanovením § 45 odst. 5 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění 
pozdějších předpisů, členkou Zastupitelstva města Přerova, Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva 
města Přerova.

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

Primátor Mgr. Puchalský předal Ing. Alici Kutálkové  Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva 
města Přerova.

Z jednání odešla Ing. Kutálková

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

438/17/3/2015 Podnět komise pro cestovní ruch a kulturu - výměna oken v Městském 
domě

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí doporučení Komise pro cestovní ruch a kulturu 
realizovat pilotní výměny jednoho kusu okna každého podlaží Městského domu v Přerova ve 
spolupráci se zástupci památkové péče včetně získání otevřené licence na využité výrobní 
dokumentace těchto oken.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání pilotní výměny jednoho kusu okna každého podlaží Městského domu           
v Přerova ve spolupráci se zástupci památkové péče včetně získání otevřené licence na využité 
výrobní dokumentace těchto oken,

2. ukládá vedoucímu Odboru správy majetku a komunálních služeb Mgr. Zdeňku Vojtáškovi 
projekt v rozsahu bodu 1. realizovat.
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V diskusi podal Ing. Měřínský pozměňující návrh – viz bod 1. a primátor Mgr. Puchalský uložil 
realizaci projektu Odboru správy majetku a komunálních služeb. 

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

439/17/3/2015 Podnět Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova -
vytvoření oddělení pro oblast kultury a cestovního ruchu

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí doporučení Komise pro cestovní ruch a kulturu zabývat se zřízením 
marketingově zaměřeného oddělení pro oblast kultury a cestovního ruchu.

2. ukládá tajemníkovi MMPr Mgr. Petru Mlčochovi zabývat se doporučeními Komise pro 
cestovní ruch a kulturu.

Odpovídá: Mgr. P. Mlčoch

Termín: 30.6.2015

V diskusi primátor Mgr. Puchalský uložil tajemníkovi magistrátu Mgr. Mlčochovi zabývat se 
doporučeními Komise pro cestovní ruch a kulturu – viz bod 2.

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

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

440/17/4/2015 Uzavření smlouvy o vkladovém účtu s J&T BANKA, a. s.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou 
mezi statutárním městem Přerov a J&T BANKA, a. s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8,      
IČ 47115378.

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová

Termín: 30.6.2015

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

441/17/4/2015 Transparentní účet

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje záměr nastavení výdajového účtu města vedeného u České spořitelny, a. s., číslo 27-
1884482379/0800 jako účtu transparentního s tím, že zveřejňovaným údajem bude popis platby, 
datum, částka, variabilní, specifický a konstantní symbol platby.
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VARIANTA  II.

schvaluje záměr nastavení výdajového účtu města vedeného u České spořitelny, a. s., číslo 27-
1884482379/0800 jako účtu transparentního s tím, že zveřejňovaným údajem bude název účtu, popis 
platby, datum, částka, variabilní, specifický a konstantní symbol platby.

V diskusi tajemník magistrátu Mgr. Mlčoch upozornil, že oddělení právní doporučuje schválit usnesení 
ve variantě I. – viz stanovisko Kanceláře tajemníka-odd. právní.

Hlasování o variantě II, kterou doporučil předkladatel: 9 pro, 1 se zdržel, 1 omluven (Ing.arch. 
Horký)

442/17/4/2015 Rozpočtové opatření č. 7

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

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

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazného 
ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2).

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

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

 bez písemné předlohy

6.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

443/17/6/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14213844 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR na projekt  „Přerov – Systém pro 
separaci a svoz BRKO“

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1. ke smlouvě č.14213844 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci 
„Přerov – Systém pro separaci a svoz BRKO“, mezi Statutárním městem Přerovem, IČ 
00301825, se sídlem Přerov, Bratrská 34 a Státním fondem životního prostředí České 
republiky, IČ 00020729, se sídlem Praha 11, Kaplanova 1931/1.

2. pověřuje k jednáním, podpisům právních jednání a ostatních dokumentů souvisejících s 
administrací uvedeného projektu náměstka primátora  Ing. Petra Měřínského.

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

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

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

444/17/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 265 v k.ú. Předmostí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku p.č. 265, zahrada, o výměře 
298 m2, v k.ú. Předmostí.

2. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Ing. L.
H., jako nájemcem, ve znění přílohy č 1, kterým bude ke dni 31.5.2015 ukončen nájemní vztah 
k části pozemku p.č. 265, zahrada, o výměře 298 m2, v k.ú. Předmostí, založený nájemní 
smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne 31.5.2004.

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

445/17/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                 
ve vlastnictví statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 2294/7  
v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem 
části pozemku p.č. 2294/7, ost. pl., manipulační plocha, o výměře 4 m2, v k.ú. Přerov.

Na základě diskuse podal primátor Mgr. Puchalský protinávrh – neschválit záměr.

Hlasování o protinávrh primátora Mgr. Puchalského: 10 pro, 1 omluven (Ing.arch. Horký)

446/17/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3751/1 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 3751/1, ostatní plocha, o 
výměře cca 24 m2 v k.ú. Přerov.

VARIANTA  II.
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neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 3751/1, ostatní plocha, o 
výměře cca 24 m2 v k.ú. Přerov.

Hlasování o variantě II, kterou doporučil předkladatel: 9 pro, 1 se zdržel (p. Neuls), 1 omluven 
(Ing.arch. Horký)

447/17/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1195 v k.ú. 
Žeravice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  části 
pozemku p.č. 1195,  zahrada, o výměře cca 800 m2 v k.ú. Žeravice.

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

448/17/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – nájem  nemovitých věcí                
v majetku statutárního města Přerova -  plynárenského zařízení VTL, 
STL, NTL, přípojek, RS na pozemcích v k.ú. Přerov, Henčlov, Vinary 
u Přerova, Lýsky, Újezdec u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova - plynárenského zařízení VTL, STL, NTL, přípojek, RS,      
v majetku statutárního města Přerova dle přílohy č. 1.

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

449/17/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4293/39 včetně 
jeho součásti – domu č.p. 527, 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 převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 4293/39, zast. plocha a nádvoří o výměře 2.377 m2  včetně jeho součásti – domu 
č.p. 527, občanská vybavenost, v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 
4293/39, zast. plocha a nádvoří o výměře 2.377 m2 včetně jeho součásti – domu č.p. 527, 
občanská vybavenost, v k.ú. Přerov.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing.arch. Horký)
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450/17/7/2015 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města 
Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v objektu         
k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.

1. ruší výběrové řízení na úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101, jiný nebytový prostor    
o celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v 
k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bytového domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušného   
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov 
a pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438                 
s vyhlašovací cenou, sníženou o 10%, min. 3.363.000,- Kč.

2. schvaluje záměr na úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101, jiný nebytový prostor         
o celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v 
k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bytového domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušného k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a 
pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 a vyhlášení 
výběrového řízení na prodej této nebytové jednotky s vyhlašovací cenou 3.740.000,- Kč za 
podmínek uvedených v důvodové zprávě.

VARIANTA II.

1. ruší výběrové řízení na úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101, jiný nebytový prostor o 
celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v 
k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bytového domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušného k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a 
pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 s 
vyhlašovací cenou, sníženou o 10%, min. 3.363.000,- Kč.

2. schvaluje záměr na úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101, jiný nebytový prostor o 
celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v 
k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bytového domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušného k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a 
pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 a vyhlášení 
výběrového řízení na prodej této nebytové jednotky s vyhlašovací cenou min. 3.553.000,- Kč 
za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel: 10 pro, 1 omluven (Ing.arch. Horký)
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451/17/7/2015 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města 
Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 2398/101 v objektu k 
bydlení č.p. 2398, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 2495 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nebytové jednotky č. 2398/101 o výměře 87,1 m2 v objektu k bydlení č.p. 2398, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2495, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov 
(Vaňkova 1), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 2398, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2495, zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 2495, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, ve výši 871/7746 
a vyhlášení výběrového řízení na prodej této nebytové jednotky za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, 
jedenkrát v tisku Přerovský deník, Přerovských listech a na internetových stránkách statutárního města 
Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2.420,- Kč (včetně DPH).

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

452/17/7/2015 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 5738/1, ostatní plocha, v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod  nemovitých věcí 
do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5738/1,  ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  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. se neusnesla podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod nemovitých 
věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5738/1,  ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

Na základě diskuse bylo hlasováno jednotlivě o každém bodu.

Hlasování o bodu 1.: 10 pro, 1 omluven (Ing.arch. Horký)
Hlasování o bodu 2.: 1 pro (Ing. Měřínský), 5 proti (Mgr. Puchalský,, p. Košutek, p. Neuls,               
p. Pospíšlík, Ing. Holan), 4 se zdrželi (Bc. Navrátil, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout,  Ing. Holan),          
1 omluven (Ing.arch. Horký) - NEUSNESENO

453/17/7/2015 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20, p.č. 287 vše v k.ú. Čekyně

Rada města Přerova po projednání:

1. se neusnesla podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod  
nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 15, ostatní 
komunikace, ostatní plocha,   p.č. 16, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 20, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.č. 75, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 287, ostatní 
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plocha, ostatní komunikace vše  k.ú. Přerov, z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod  nemovitých věcí do  
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 15, ostatní komunikace, ostatní plocha,   
p.č. 16, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 20, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 
75, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 287, ostatní plocha, ostatní komunikace vše  k.ú. 
Přerov , z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 
390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

Na základě diskuse bylo hlasováno jednotlivě o každém bodu a přednostně se hlasovalo o bodu 2.

Hlasování o bodu 2.: 9 pro (Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána,      
p. Neuls, p. Pospíšlík, Ing. Holan,  Ing. Kohout), 1 se zdržel (Mgr. Netopilová),1 omluven (Ing.arch. 
Horký)
Hlasování o bodu 1.: 5 pro (Ing. Měřínský, Bc. Navrátil, p. Neuls,  Ing. Kohout, p. Pospíšlík,),           
1 omluven (Ing.arch. Horký), dále nebylo hlasováno - NEUSNESENO

454/17/7/2015 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města částí pozemku 
p.č. 2625/1, p.č. 2626, p.č. 5074/3, p.č. 5082 za část pozemku p.č. 2627/1 
vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova směnit  část  
pozemku p.č. 2625/1, ostatní plocha díl "g",  o výměře 119  m2,  části pozemku p.č. 2626, ostatní 
plocha, díl "m", o výměře 8 m2, části pozemku p.č. 5082, ostatní plocha díl "w", o výměře 15 m2 , 
části pozemku p.č. 2625/1, ostatní plocha,  díl " h," o výměře 26 m2,  části pozemku  p.č. 5074/3, 
ostatní plocha, ostatní komunikace,  díl "u", o výměře  24 m2 vše  v k.ú. Přerov, ve vlastnictví 
statutárního města Přerov, za část pozemku p.č. 2627/1, ostatní plocha , dle geometrického plánu  č. 
5761-93/2013, označenou jako díl  "s", o výměře 20 m2, dále díl "p", o výměře 37 m2, a díl "o" o 
výměře 3 m2  vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Přerov, IČ. 45180199, se 
sídlem Kratochvílova 116/6, Přerov I-Město, bez doplatku rozdílu cen. Statutární město Přerov uhradí 
náklady spojené s převodem ( tj. návrh na vklad vlastnického práva, znalecký  posudek, geometrický 
plán). Dále viz příloha.

Hlasování: 8 pro (Ing. Měřínský, p. Košutek, Ing. Vrána, Ing. Holan, p. Pospíšilík, Ing. Kohout, Mgr. 
Netopilová, p. Neuls), 1 proti (Mgr. Puchalský), 1 se zdržel (Bc. Navrátil), 1 omluven (Ing.arch. 
Horký)

PŘESTÁVKA: 14.05 – 14.20 hodin

455/17/7/2015 Vypořádání majetkoprávních vztahů se společností Teplo Přerov a.s. 
k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova tvořícím 
sportovní areály – plavecký areál v Přerově, koupaliště v Penčicích a 
zimní stadion v Přerově včetně Městské sportovní haly 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje uzavření dohody o skončení výpůjčky, kterou dne 8.3.2013 uzavřely statutární 
město Přerov jako půjčitel a společnost Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem 
Blahoslavova 1499/7, Přerov, jako vypůjčitel k pozemku p.č. 5307/209 (zastavěná plocha a 
nádvoří) o výměře 1162 m2 v k.ú. Přerov, ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 30.6.2015

2. schvaluje uzavření dodatku č. 15 k nájemní smlouvě, kterou dne  30.4.2008 uzavřely 
statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se 
sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.12.2008, 
dodatku č. 2 ze dne 8.1.2009, dodatku č. 3 ze dne 9.3.2009, dodatku č. 4 ze dne 2.4.2009, 
dodatku č. 5 ze dne 26.6.2009, dodatku č. 6 ze dne 26.6.2009, dodatku č. 7 ze dne 26.11.2009, 
dodatku č. 8 ze dne 15.11.2010, dodatku č. 9, dodatku č. 10 ze dne 27.2.2013, dodatku č. 11 ze 
dne 8.3.2013, dodatku č. 12 ze dne 30.9.2013, dodatku č. 13 ze dne 13.5.2014 a dodatku č. 14 
ze dne 29.7.2014, na nájem nemovitých věcí v k.ú. Přerov a k.ú. Penčičky tvořících sportovní 
areály - plavecký areál v Přerově, koupaliště v Penčicích a zimní stadion v Přerově včetně 
Městské sportovní haly, ve znění dle přílohy č. 2. Dodatkem č. 15  pronajímatel přenechává 
nájemci do užívání nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova, vše v k.ú. Přerov:

  
a) část pozemku p.č. 4319/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 17 m2, 
b) část pozemku p.č. 4307 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 52 m2,
c) část 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) část 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) pozemek p.č. 5307/209 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1162 m2.

Dodatkem č. 15 se mění označení nemovitých věcí v příloze č. 1 nájemní smlouvy (Seznam 
nemovitého majetku) dle platných údajů katastru nemovitostí takto:

„1. plavecký areál v Přerově, vše v k.ú. Přerov:
- část pozemku p.č. 4293/1 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 57 m2,
- pozemek p.č. 4307 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4942 m2 včetně stavby občanského 
vybavení č.p. 852 (krytý bazén), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je jeho součástí,
- pozemek p.č. 4316/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1174 m2, 
- pozemek p.č. 4319/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 376 m2 včetně stavby občanského 
vybavení bez čp/če, která je jeho součástí,
- pozemek p.č. 4319/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 138 m2 včetně stavby občanského 
vybavení bez čp/če, která je jeho součástí,
- pozemek p.č. 4320/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2786 m2, 
- pozemek p.č. 4320/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 včetně stavby občanského 
vybavení bez čp/če, která je jeho součástí,
- pozemek p.č. 4320/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 130 m2 včetně stavby občanského 
vybavení bez čp/če, která je jeho součástí,
- pozemek p.č. 4322/2 (ostatní plocha - manipulační plocha) o výměře 881 m2, 
- pozemek p.č. 4325/1 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 1952 m2, 
- pozemek p.č. 4326 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 3029 m2, 
- pozemek p.č. 4344/3 (ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha) o výměře 368 m2,

2. koupaliště v Penčicích, vše v k.ú. Penčičky:
- pozemek p.č. 212/3 (trvalý travní porost) o výměře 590 m2, 
- pozemek p.č. 212/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 15 m2 včetně stavby technického vybavení 
bez čp/če, která je jeho součástí,
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- pozemek p.č. 212/5 (trvalý travní porost) o výměře 372 m2, 
- pozemek p.č. 213/3 (trvalý travní porost) o výměře 225 m2, 
- pozemek p.č. 215/3 (trvalý travní porost) o výměře 1229 m2, 
- pozemek p.č. 216/1 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 8270 m2 včetně stavby vodní nádrže, 
která se na pozemku nachází a která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, 
- pozemek p.č. 216/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 392 m2, 
- pozemek p.č. 216/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 253 m2, 
- pozemek p.č. 217 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 87 m2 včetně  stavby technického vybavení 
bez čp/če, která je jeho součástí,
- stavba občanského vybavení  č.p. 96, příslušná k části obce Přerov XIII-Penčice, postavená na 
pozemcích p.č 214/4 a p.č. 216/3,

3. zimní stadion v Přerově včetně Městské sportovní haly, vše v k.ú. Přerov:
- pozemek p.č. 5307/208 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1192 m2,
- stavba občanského vybavení bez čp/če postavená na pozemcích p.č. 5307/208 a p.č. 5307/228, 

- pozemek p.č. 5307/209 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1162 m2 včetně stavby občanského 

vybavení č.p. 2884 (Městská sportovní hala), příslušná k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 5307/209 a která je postavena na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/623,
- jiná stavba č.p. 2885 (zimní stadion), příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na pozemcích 
p.č. 5307/108, p.č. 5307/610, p.č. 5307/611, p.č. 5307/612 a p.č. 5307/613,
- stavba technického vybavení bez čp/če postavená na pozemku p.č. 5307/109,
- stavba technického vybavení bez čp/če postavená na pozemku p.č. 5307/110,
- garáž bez čp/če postavená na pozemku p.č. 5307/220,
- stavba ocelové haly na pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, která není předmětem evidence katastru 
nemovitostí.“

V jiném se nájemní smlouva nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 30.6.2015

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právních jednání dle bodu 
1. a 2. návrhu na usnesení včetně jejich podpisu ve znění dle příloh č. 1 a 2.

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

456/17/7/2015 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – movité věci do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a 
informační služby města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod movitých věcí dle přílohy z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové 
organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. 
T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ve znění dle přílohy č. 1.

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

457/17/7/2015 Dohoda o narovnání mezi statutárním městem Přerov a společností 
PSS Přerovská stavební a.s., IČ: 27769585, se sídlem Přerov, Přerov I -
Město, Skopalova 2861/7, PSČ 75002

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

VARIANTA I.

1. schvaluje dohodu o narovnání, ve znění dle přílohy č. 1, kterou by byly vypořádány závazky 
plynoucí pro společnost PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Přerov, Přerov I 
- Město, Skopalova 2861/7, PSČ 750 02 z kupních smluv č. 23-001-022-06 a 23-001-021-06, 
které byly uzavřeny dne 3.10.2006 mezi statutárním městem Přerov a společností PSS 
Přerovská stavební a.s., když předmětem těchto smluv byl úplatný převod nemovitostí, 
objektu bydlení č.p. 2435, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku 4167/3 
(Svépomoc II/44) a pozemku p.č. 4167/3 a pozemku p.č. 4167/2, vše v k.ú. Přerov a objektu 
bydlení č.p. 2434, příslušného k části obce Přerov I -Město, na pozemku p.č. 4167/5 
(Svépomoc II/45), a pozemku p.č. 4167/5 a pozemku p.č. 4167/4 vše v k.ú. Přerov, a to tak, že 
se PSS Přerovská stavební a.s. zavazuje uhradit statutárnímu městu Přerov částku 200.000,--
Kč a dále se zavazuje ve lhůtě do 31.12.2015 odstranit objekty bydlení č. p. 2435 a č.p. 2434 
(oba situované na adrese Svépomoc II/44 a II/45, Přerov). V případě nedodržení této 
povinnosti je společnost povinna uhradit smluvní pokutu 100.000,--Kč za každý neodstraněný 
objekt.

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

VARIANTA II.
1. neschvaluje dohodu o narovnání, ve znění dle přílohy č. 1, kterou by byly vypořádány závazky 

plynoucí pro společnost PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Přerov, Přerov I 
- Město, Skopalova 2861/7, PSČ 750 02 z kupních smluv č. 23-001-022-06 a 23-001-021-06, 
které byly uzavřeny dne 3.10.2006 mezi statutárním městem Přerov a společností PSS 
Přerovská stavební a.s., když předmětem těchto smluv byl úplatný převod nemovitostí, objektu 
bydlení č.p. 2435, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku 4167/3 (Svépomoc 
II/44) a pozemku p.č. 4167/3 a pozemku p.č. 4167/2, vše v k.ú. Přerov a objektu bydlení č.p. 
2434, příslušného k části obce Přerov I -Město, na pozemku p.č. 4167/5 (Svépomoc II/45), a 
pozemku p.č. 4167/5 a pozemku p.č. 4167/4 vše v k.ú. Přerov, a to tak, že se PSS Přerovská 
stavební a.s. zavazuje uhradit statutárnímu městu Přerov částku 200.000,--Kč a dále se 
zavazuje ve lhůtě do 31.12.2015 odstranit objekty bydlení č. p. 2435 a č.p. 2434 (oba 
situované na adrese Svépomoc II/44 a II/45, Přerov). V případě nedodržení této povinnosti je 
společnost povinna uhradit smluvní pokutu 100.000,--Kč za každý neodstraněný objekt.

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

458/17/7/2015 Podání žádosti statutárního města Přerova na Vrchní soud v Olomouci 
o přerušení řízení o odvolání proti rozsudku Krajského soudu v 
Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 22 ICm 2070/2013-98 ze dne 
6.10.2014, ve věci žalobce statutárního města Přerova proti 
žalovanému Mgr. Marku Vlkovi, insolvenčnímu správci dlužníka spol. 
OPERA Bohemia, s.r.o., o vyloučení majetku z majetkové podstaty 
dlužníka

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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VARIANTA I.

1. schvaluje podání žádosti statutárního města Přerova na Vrchní soud v Olomouci o přerušení 
řízení o odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 22 ICm 
2070/2013-98 ze dne 6.10.2014, kterým Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, zamítl 
žalobu žalobce statutárního města Přerova proti žalovanému Mgr. Marku Vlkovi, IČ 
69911461, se sídlem Čapka Drahlovského  871/17, Přerov, insolvenčnímu správci dlužníka 
spol. OPERA Bohemia, s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, 
Přerov, na vyloučení majetku - pozemku p.č. 798 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku p.č. 
799 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 746 (Škodova 25), 
příslušný k části obce Přerov I-Město, pozemku p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož 
součástí je objekt k bydlení č.p. 745 (Škodova 23), příslušný k části obce Přerov I-Město, 
pozemku p.č. 801 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 744
(Škodova 21), příslušný k části obce Přerov I-Město, pozemku p.č. 802 (zastavěná plocha a 
nádvoří), pozemku p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je objekt k bydlení 
č.p. 742 (Škodova 17), příslušný k části obce Přerov I-Město, pozemku p.č. 804 (zastavěná 
plocha a nádvoří), pozemku p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha), pozemku p.č. 
805/2 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 737 (Škodova 15), příslušného k 
části obce Přerov I-Město, který je postaven na pozemku p.č. 804, objektu k bydlení č.p. 743
(Škodova 19), příslušného k části obce Přerov I-Město, který je postaven na pozemku p.č. 802, 
objektu k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), příslušného k části obce Přerov I-Město, který je 
postaven na pozemku p.č. 798 a jiné stavbě č.p. 2877 (Škodova 19a), příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je postavena na pozemku p.č. 805/2, vše v k.ú. Přerov, z majetkové 
podstaty dlužníka. Důvodem podání žádosti o přerušení řízení je zahájení jednání o 
mimosoudním vypořádání věci mezi žalobcem a žalovaným.

2. pověřuje advokátku Mgr. Lenku Hrudíkovou, č. osvědčení ČAK 8647, IČ 66246067, se 
sídlem Boženy Němcové 1695/2, Přerov, která zastupuje statutární město Přerov v řízení o 
odvolání dle bodu 1., aby podala v zastoupení statutárního města Přerova žádost na Vrchní 
soud v Olomouci o přerušení řízení o odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, 
pobočka v Olomouci, č.j. 22 ICm 2070/2013-98 ze dne 6.10.2014 dle bodu 1.

VARIANTA  II.
neschvaluje podání žádosti statutárního města Přerova na Vrchní soud v Olomouci o přerušení řízení 
o odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 22 ICm 2070/2013-98 
ze dne 6.10.2014, kterým Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, zamítl žalobu žalobce 
statutárního města Přerova proti žalovanému Mgr. Marku Vlkovi, IČ 69911461, se sídlem Čapka 
Drahlovského  871/17, Přerov, insolvenčnímu správci dlužníka spol. OPERA Bohemia, s.r.o., IČ 
27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, na vyloučení majetku - pozemku 
p.č. 798 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí 
je objekt k bydlení č.p. 746 (Škodova 25), příslušný k části obce Přerov I-Město, pozemku p.č. 800
(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 745 (Škodova 23), příslušný k 
části obce Přerov I-Město, pozemku p.č. 801 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je objekt k 
bydlení č.p. 744 (Škodova 21), příslušný k části obce Přerov I-Město, pozemku p.č. 802 (zastavěná 
plocha a nádvoří), pozemku p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je objekt k bydlení 
č.p. 742 (Škodova 17), příslušný k části obce Přerov I-Město, pozemku p.č. 804 (zastavěná plocha a 
nádvoří), pozemku p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha), pozemku p.č. 805/2 (zastavěná 
plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 737 (Škodova 15), příslušného k části obce Přerov I-Město, 
který je postaven na pozemku p.č. 804, objektu k bydlení č.p. 743 (Škodova 19), příslušného k části 
obce Přerov I-Město, který je postaven na pozemku p.č. 802, objektu k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), 
příslušného k části obce Přerov I-Město, který je postaven na pozemku p.č. 798 a jiné stavbě č.p. 2877
(Škodova 19a), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je postavena na pozemku p.č. 805/2, vše v 
k.ú. Přerov, z majetkové podstaty dlužníka.
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Hlasování o variantě I.: 6 pro (Mgr. Puchalský, p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána,                   
Mgr. Netopilová, Ing. Kohout), 2 proti (Ing. Měřínský, p. Pospíšilík, 2 se zdrželi (Ing. Holan,              
p. Neuls), 1 omluven (Ing.arch. Horký)

459/17/7/2015 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem 
Přerovem jako věřitelem a A. P., nájemkyní bytové jednotky č. 9 v objektu k bydlení č.p. 
1946, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 930 v k.ú. Přerov jako 
dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje splácet pohledávky statutárního města Přerova za A.
P. na nájemném z bytu, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, vyúčtování záloh na 
plnění spojená s užíváním bytu, na neuhrazených přefakturacích na poplatku a úroku z 
prodlení k datu 11. 05. 2015 v celkové částce 25 364,00 Kč – z toho dluh na nájemném a 
zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 21 536,00 Kč, dluh na neuhrazených 
přefakturacích činí 2 059,00 Kč a na poplatku a úroku z prodlení k datu 08. 06. 2015 činí 1 
769,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1 000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 26 měsíců ode 
dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu 
a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud 
některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

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

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a A. P., nájemkyní bytové jednotky č. 9 v objektu k bydlení č.p. 1946, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 930 v k.ú. Přerov jako dlužníkem. Dohodou se dlužník 
zavazuje splácet pohledávky statutárního města Přerova za A. P. na nájemném z bytu, zálohách na 
plnění spojená s užíváním bytu, vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu, na neuhrazených 
přefakturacích na poplatku a úroku z prodlení k datu 11. 05. 2015 v celkové částce 25 364,00 Kč – z 
toho dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 21 536,00 Kč, dluh na 
neuhrazených přefakturacích činí 2 059,00 Kč a na poplatku a úroku z prodlení k datu 11. 05. 2015 
činí 1 769,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1 000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 26 měsíců ode dne 
uzavření dohody.

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel: 9 pro, 1 se zdržel (Mgr. Puchalský),           
1 omluven (Ing.arch.Horký)

Z jednání odešli Mgr. Vojtášek a Ing. Dohnal.
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8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

460/17/8/2015 Pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných 
statutárním městem Přerov – novela školského zákona 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí změny týkající se vedoucích pracovních míst ředitelů škol a školských 
zařízení, které vyplývají ze zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a to s účinností od 01. 05. 2015.

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem potvrzení o změně pracovního 
poměru ředitelů základních a mateřských škol a Zařízení školního stravování Přerov, 
Kratochvílova 30, zřízených statutárním městem Přerov z doby určité 6 let na dobu neurčitou 
v souladu s legislativou uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.5.2015

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

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

461/17/9/2015 Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace - žádost     
o dotaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 33 000,- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako 
poskytovatelem dotace a subjektem Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková 
organizace, IČ 61985881, Radkova Lhota, č. p. 16, Dřevohostice, PSČ 751 14, jako příjemcem 
dotace, na provoz pobytové sociální služby poskytované uživatelům s trvalým pobytem ve 
městě Přerově v roce 2015.

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: 10 pro, 1 omluven (Ing.arch. Horký)
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462/17/9/2015 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (1+2), o ploše 50,39 m2, v domě č. p. 2148, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1153, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem ***, trvale bytem ***, za 
nájemné ve výši 2 232,-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. 4 (1+2), o ploše 88,10 m2, v domě č. p. 119, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 21, v k. ú. Přerov, 
Kratochvílova, č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***, trvale bytem 
***, za nájemné ve výši 4 222,-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. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (1+2), o ploše 100,62 m2, v domě č. p. 122, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 34, v k. ú. Přerov, 
Kratochvílova, č. o. 20 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní ***, trvale bytem 
***, za nájemné ve výši 4 953,-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. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (1+2), o ploše 109,80 m2, v domě č. p. 
124, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 36, v k. ú. Přerov, 
Kratochvílova, č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní ***, trvale bytem 
***.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 63,69 m2, v domě č. p. 2514, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/28, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť III, č. o. 4 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s panem ***, trvale bytem ***, 
za nájemné ve výši 2 821,-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. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 (2+2), o ploše 66,37 m2, v domě č. p. 2147, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1154, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní ***, trvale bytem ***, za nájemné 
ve výši 2 940,-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. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 10 (3+2), o ploše 90,79 m2, v 
domě č. p. 64, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3346/7, v k. ú. 
Přerov, Kozlovská, č. o. 17 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s panem ***, trvale 
bytem ***, za nájemné ve výši 1 871,-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. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 
užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 73 (1+1), o ploše 52,97 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k.ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8) s manželi ***, bytem ***, za nájemné ve výši 1 879,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 30. 11. 2015 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 30.6.2015
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9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 37 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s 
paní ***, bytem ***

10. rozhodla vrátit k opětovnému projednání žádost paní ***, bytem *** o uzavření nájemní 
smlouvy k obecnímu bytu v Přerově Komisi pro projednávání záměrů v majetkoprávních 
záležitostech a pro hospodaření s obecními byty.

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 29 v Přerově, Osmek 5, s paní 
***, bytem ***.

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 4 v Přerově, Kratochvílova 14, s 
panem *** bytem ***.

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

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Kratochvílova 20, s 
***, bytem ***.

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Kratochvílova 20, s
paní ***, bytem ***.

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 4 v Přerově, Kratochvílova 14, s 
panem ***, bytem ***.

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 4 v Přerově, Kratochvílova 14, s 
paní ***, bytem ***.

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Kratochvílova 20, s 
paní ***, bytem ***.

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 4 v Přerově, Kratochvílova 14, s 
paní ***, bytem ***.

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Kratochvílova 20, s 
paní ***, bytem ***

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 5 v Přerově, Kratochvílova 22, s 
paní ***, bytem ***.

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 5 v Přerově, Kratochvílova 22, s 
paní ***, bytem ***.

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Kratochvílova 20, s 
paní ***, bytem ***.

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

25. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 13 v Přerově, Denisova 6, s paní 
***, bytem ***.

26. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 13 v Přerově, Denisova 8, s paní 
***, bytem ***.

27. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 13 v Přerově, Denisova 10, s paní 
***, bytem ***

28. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 18 v Přerově, Denisova 8, s paní 
***, bytem ***.

29. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 13 v Přerově, Denisova 6, s paní 
***, bytem ***.

30. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 13 v Přerově, Denisova 10, s paní 
***, bytem ***.

31. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 13 v Přerově, Denisova 6, s panem 
***, bytem ***.

32. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 13 v Přerově, Denisova 8, s panem 
***, bytem ***.

33. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 13 v Přerově, Denisova 10, s 
panem ***, bytem ***.

34. rozhodla vrátit k opětovnému projednání žádost paní ***, bytem *** *** o uzavření nájemní 
smlouvy k obecnímu bytu v Přerově Komisi pro projednávání záměrů v majetkoprávních 
záležitostech a pro hospodaření s obecními byty.
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V diskusi podal Bc. Navrátil protinávrhy k bodu č. 4 a to – neschválit uzavření nájemní smlouvy s paní 
D.L., dále navrhl, aby body č. 10 a č. 34 byly vráceny k opětovnému projednání Komisi pro 
projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty.

Hlasování o protinávrhu Bc. Navrátila v bodě 4: 9 pro, 1 proti (Mgr. Netopilová), 1 omluven 
(Ing.arch. Horký)
Hlasování o protinávrhu Bc. Navrátila v bodě 10: 10 pro, 1 omluven (Ing.arch. Horký)
Hlasování o protinávrhu Bc. Navrátila v bodě 34: 10 pro, 1 omluven (Ing.arch. Horký)
Hlasování o celém upraveném návrhu: 9 pro, 1 se zdržel (Mgr. Netopilová), 1 omluven (Ing.arch. 
Horký)

10. RŮZNÉ

463/17/10/2015 Poskytnutí daru - cena v soutěži „Do práce na kole 2015“ 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí daru a uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto daru mezi statutárním 
městem Přerovem jako dárcem a spolkem Auto*Mat, o. s., se sídlem Lublaňská 18, 120 00 
Praha 2, IČ: 22670319, jako obdarovaným. Předmětem daru je skládací elektrokolo Lovelec 
Folder v ceně 12 500 Kč, které dárce touto smlouvou obdarovanému bezplatně předává jako 
cenu pro vítěze soutěže Do práce na kole 2015, na jejíž organizaci se dárce a obdarovaný 
společně podílí.

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

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

10.2/17/10/2015 Pracovní skupina pro vytvoření Jednotného vizuálního stylu

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje pracovní skupinu pro vytvoření Jednotného vizuálního 
stylu statutárního města Přerova ve složení: Ing. arch. Jan Horký, Ing. Petr Hermély, Miloslav Flašar, 
Ing. Daniela Novotná, Bc. Lenka Chalupová, Mgr. Jakub Navařík, Mgr. Lenka Tomečková 
(organizační pracovnice)

V diskusi Mgr. Netopilová navrhla neschválit návrh na usnesení a vše zadat externímu dodavateli. 
Na základě diskuse primátor Mgr. Puchalský navrhl přeložit materiál na příští schůzi Rady města.

Hlasování o přeložení materiálu na příští schůzi Rady města: 8 pro, 2 se zdrželi (p.Neuls, p. 
Pospíšilík), 1 omluven (Ing.arch. Horký)

464/17/10/2015 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 
předpisů
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník magistrátu Mgr. Petr Mlčoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání

1. vydává vnitřní předpis č……/2015, kterým se mění vnitřní předpis č. 4/2011 Organizační řád, 
kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu č. 
19/2011, vnitřního předpisu č. 21/2011, vnitřního předpisu č. 26/2011, vnitřního předpisu č. 
3/2012, vnitřního předpisu č. 5/2012, vnitřního předpisu č. 7/2012, vnitřního předpisu č. 
12/2012, vnitřního předpisu č. 24/2012, vnitřního předpisu č. 25/2012, vnitřního předpisu č. 
7/2013, vnitřního předpisu č. 1/2014, vnitřního předpisu č. 3/2014, vnitřního předpisu č. 
7/2014, vnitřního předpisu č. 11/2014, vnitřního předpisu č. 21/2014, vnitřního předpisu č. 
23/2014 a vnitřního předpisu č. 4/2015, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

2. schvaluje podle § 102 odstavec 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců, zařazených do Magistrátu 
města Přerova 

- na 310,7, a to s účinností od 1. 6. 2015 do 1. 7. 2015,
- na 311,7, a to s účinností od 1.7.2015 do 1.10.2015,
- na 310,7, a to s účinností do 1.10.2015 do 31.5.2016,
- na 308,7, a to s účinností od 31. 5. 2016 do 30. 6. 2016,
- na 304,7, a to s účinností od 1. 7. 2016.

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

465/17/10/2015 Přerovský rádce: Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality,

2. ukládá manažerovi prevence kriminality Ing. Jiřímu Kohoutovi, člence Rady města Přerova 
Mgr. Heleně Netopilové a tajemníkovi Magistrátu města Přerova Mgr. Petru Mlčochovi 
zabývat se zjištěnými výsledky.

V diskusi primátor Mgr. Puchalský navrhl, aby členka Rady města a předsedkyně Výboru pro sociální 
a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování Mgr. Helena Netopilová se také zabývala 
zjištěnými výsledky (viz bod 2.)

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

466/17/10/2015 Petice občanů požadujících „zabránění znovu zprovoznění 
předzahrádky před Sportbarem Penalta a upravení provozní doby 
uvedené provozovny.“

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

Rada města Přerova po projednání:
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1. bere na vědomí petici občanů, kteří požadují "zabránění znovu zprovoznění předzahrádky 
před Sportbarem Penalta a upravení provozní doby uvedené provozovny."

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

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

467/17/10/2015 Zahraniční pracovní cesta

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu - exkurzi do Švýcarska Ing. 
arch. Janu Horkému. Cesta se koná ve dnech 5. - 7.5. 2015.

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

PŘESTÁVKA: 15.10 – 15.20 hodin

Z jednání Rady města se omluvil p. Rudolf Neuls, bylo přítomno 9 radních.

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 
MĚSTA

primátor Mgr.Vladimír Puchalský

 informace o výsledku jednání na Ministerstvu financí za účasti zástupců Ministerstva obrany 
ve věci bezúplatného převodu hotelového domu Strojař 

 poděkování Ing. Kohoutovi za projekt Prevence kriminality

Ing. Petr Měřínský

 Stav finančních prostředků ke dni 06.05.2015

Celkem finančních prostředků                                   249 156 546,80 Kč                                                                                          
z toho – uloženo                                          1 001 500,00 Kč – podílové listy
spořící účet – UniCredit Bank, a. s.          35 000 000,00 Kč – úrok 0,70 % p. a.  
vkladový účet u J&T Bank, a. s.               45 000 000,00 Kč – úrok 1,00 % p. a.
                                               
K dispozici na účtech 06.05.2015                               168 155 046,80 Kč   

Pavel Košutek

 informace o ustavujícím zasedání spolku „Odpady Olomouckého kraje, z.s.“

 informace o jednání s Ing. Johnem ve věci:

-dobudování podchodu pod železnicí směrem na Kojetínskou ulici, 
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-Mádrův podjezd – je připravena stavba tak, aby pod ní mohla být vedena dvoupruhová 
komunikace

-cyklopodjezd a zastávky je nutné řešit při projektování současně

Bc. Tomáš Navrátil

 informace o výstupu České školní inspekce – ZŠ J.A.Komenského, Přerov-Předmostí – bude 
předložena na příští schůzi Rady města a po projednání v radě bude předložena do 
zastupitelstva

Ing. Jiří Kohout

 informace týkající se projektu asistentů prevence kriminality – koncept postupuje do sociální 
oblasti a bude jednat a spolupracovat s Bc. Navrátilem a Mgr. Netopilovou

Mgr. Helena Netopilová

 benefiční koncert – Malý Noe – nesouhlasí s touto spoluprací, souhlasí s podporou dětského 
domova, ale ne s nadací 

12. ZÁVĚR

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 17. schůzi Rady města Přerova konanou dne 7. května 
2015 v 16.00 hodin.

V Přerově dne 12. 5. 2015

     Mgr. Vladimír Puchalský               Radek Pospíšilík
primátor Statutárního města Přerova                       člen Rady města Přerova


