
1

ZÁPIS

z 18. schůze Rady města Přerova konané dne 21. května 2015

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

1. Zahájení primátor

2. Volba ověřovatele zápisu primátor

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor

4. Finanční záležitosti Ing. Měřínský

5. Rozvojové záležitosti p. Košutek

6. Příprava a realizace investic, dotace a 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
tajemníka magistrátu města

12. Závěr, tiskové zprávy primátor
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Přítomni:

A. Předsedající: primátor Mgr. Vladimír Puchalský

B. Členové Rady města:

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

C.  Omluveni:

D.  Dále přítomni:
Mgr. Petr Mlčoch - tajemník MMPr
RNDr. Pavel Juliš - vedoucí Odboru stavebního úřadu a živ. prostředí

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 18. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 21. května 2015 
ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 11 členů Rady 
města. 

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

Primátor Mgr. Puchalský:
Má někdo připomínku k programu? Pokud tomu tak není, dávám hlasovat o programu.

Náměstek primátora pan Košutek navrhl změnu programu – stáhnout materiál označený 7.1.5
Hlasování o stažení materiálu 7.1.5:   11 pro jednomyslně.
Ing. arch. Horký: došlo k mylné informaci. Má být stažen materiál 7.5.1

Primátor Mgr. Puchalský prohlásil hlasování o změně programu za zmatečné.
Hlasování o zpět vzetí materiálu 7.1.5:  11 pro jednomyslně.

Hlasování o stažení materiálu 7.5.1:  11 pro jednomyslně.

Hlasování o celém upraveném programu:  11 pro jednomyslně.

Ověřovatelem usnesení a zápisu 18. schůze Rady města Přerova byl navržen náměstek primátora    
Bc. Tomáš Navrátil.

Hlasování o ověřovateli:   11 pro jednomyslně.

468/18/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 18. schůze Rady města 
Přerova konané dne 21. května 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 18. schůze Rady města Přerova konané dne 21. května 2015,

2. schvaluje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu            
18. schůze Rady města Přerova.

3. KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ, INFORMACE  Z  KOMISÍ

Nejsou písemné předlohy.

4.  FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

469/18/4/2015 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
informaci o hospodaření společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Technické služby města 
Přerova, s. r. o. a Teplo Přerov a. s. za rok 2014.

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

470/18/4/2015 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o zápůjčce č. 5/2014            
z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě       
o zápůjčce z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu č. 5/2014 ze dne 14.5.2014 
uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako zapůjčitelem a manželi S.  a   J.O., jako 
vydlužiteli, jehož předmětem bude 

a) změna znění čl. III odst. 1, věty první tak, že její stávající text:

     „Vydlužitelé se zavazuj platit poskytnutou zápůjčku v pravidelných splátkách splatných vždy        
k 15.dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000068 a to tak, aby částku 50 000,00 Kč s úrokem 4 %  p.a. uhradili 
nejpozději do  15.5.2020, přičemž za úhradu splátky se považuje den připsání finančních prostředků    
na bankovní účet zapůjčitele.“

       se nahrazuje textem:

      „Vydlužitelé se zavazují platit skutečně čerpanou zápůjčku v pravidelných splátkách splatných 
vždy k 15. dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu                       
35-7557750257/0100,  variabilní symbol 1145000068 a to tak, aby částku 19 690,00 Kč s  úrokem      
4 %  p.a. uhradili nejpozději do 15.5.2017, přičemž za úhradu splátky se považuje den připsání 
finančních prostředků na bankovní účet zapůjčitele .“

b) nahrazení splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí smlouvy o zápůjčce splátkovým 
kalendářem, který koresponduje s písm. a) tohoto bodu návrhu na usnesení a je součástí 
Dodatku č. 1.

V ostatním se text smlouvy o zápůjčce nemění.

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová

Termín: 30.6.2015

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Petra 
Měřínského k právnímu jednání o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce č. 5/2014 
včetně jeho podpisu.

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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471/18/4/2015 Rozpočtové opatření č. 8

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

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

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

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

472/18/4/2015 Žádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně o finanční prostředky

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 
Nadace pro transplantaci kostní dřeně, IČ: 45333378, se sídlem Plzeň, Na Roudné 123/212,   
na částečnou úhradu nákladů spojených se vstupem nových dárců do Českého národního 
registru.

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

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

rozpočet po 
úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bank. účtech

331 928,0 + 15,0 331 943,0

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

rozpočet po 
úpravě

3599 110 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 0,0 + 15,0 15,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

24 150,3 * + 15,0 24 165,3

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Petra 
Měřinského k jednání o uzavření právního úkonu v oblasti samostatné působnosti a k jeho 
uzavření a podpisu.

Hlasování:  pro 10 
proti: Ing. Měřínský.

473/18/4/2015 Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce č. MMPr-SML/0686/2014

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce číslo MMPr-SML/0686/2014 uzavřené dne 26. 6. 2014 ve znění 
Dodatku č. 1 schváleného na 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 29.12.2014 
usnesením č. 35/2/5/2014, mezi statutárním městem Přerovem jako zapůjčitelem a subjektem 
DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s., se sídlem Družstevní 235/39, 750 02  Přerov III-Lověšice, 
IČ: 49558048 jako vydlužitelem.

Dodatkem číslo 2 se mění článek I odst. 1 smlouvy o zápůjčcee ve znění Dodatku č. 1 schváleného    
na 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 29.12.2014 usnesením č. 35/2/5/2014 tak,  
že text:

"Zapůjčitel se zavazuje poskytnout vydlužiteli bezúročnou zápůjčku na základě jeho žádosti ze dne   
29. 8. 2013  na účely spočívající v předfinancování projektu Dostavníčko s divadlem – mezinárodního 
festivalu ochotnického divadla, konaného v roce 2014 v Přerově ve výši  395.000,-- Kč (slovy 
třistadevadesátpěttisíckorunčeských) a vydlužitel se zavazuje vrátit  zápůjčku v plné výši ve lhůtě 
nejpozději do 30. 6. 2015."   

se nahrazuje novým textem 

"Zapůjčitel se zavazuje poskytnout vydlužiteli bezúročnou zápůjčku na základě jeho žádosti ze dne   
29. 8. 2013  na účely spočívající v předfinancování projektu Dostavníčko s divadlem – mezinárodního 
festivalu ochotnického divadla, konaného v roce 2014 v Přerově ve výši  395.000,-- Kč (slovy 
třistadevadesátpěttisíckorunčeských) a vydlužitel se zavazuje vrátit  zápůjčku v plné výši ve lhůtě 
nejpozději do 31. 12. 2015."   

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Hlasování: pro 7: Ing. Holan, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, Ing. Měřínský, Ing. Kohout, Ing. arch.   
Horký, p. Neuls.
proti 3: p. Pospíšilík, Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová.
zdržel se 1: p. Košutek.
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5. ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

474/18/5/2015 Regenerace panelového sídliště Trávník - 2.etapa

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení projektové přípravy 2. etapy Programu regenerace panelového sídliště 
Trávník

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zahájením činností projektového řízení přípravy 
akce 2. etapy Programu regenerace panelového sídliště Trávník a ustanovuje projektový tým 
ve složení dle přílohy č. 2

3. ukládá Odboru řízení projektů a investic zajistit zpracování projektové dokumentace pro 
územní řízení a umístění stavby a pro stavební povolení a provádění stavby, včetně inženýrské 
činnosti a vypracování položkového rozpočtu realizace 2. etapy Programu regenerace 
panelového sídliště Trávník

4. schvaluje zrušení členství v Občanské poradní komisi pro Program regenerace panelového 
sídliště Trávník ing. Františku Zlámalovi a schvaluje nového člena pana Jiřího Rabu

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

475/18/5/2015 Občanská poradní komise pro Program regenerace panelového sídliště 
Přerov II - Předmostí

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí doporučení ze 45. jednání Občanské poradní komise pro Program regenerace 
panelového sídliště Přerov II - Předmostí dle důvodové zprávy,

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic ve spolupráci s Odborem koncepce a strategického 
rozvoje zajistit dokumentace pro povolení a realizaci akce "Regenerace panelového sídliště 
Předmostí, úpravy nástupního prostoru hřbitova na ulici Prostějovská",

3. schvaluje zrušení členství v Občanské poradní komisi pro Program regenerace panelového 
sídliště Přerov II - Předmostí Bc. Václavu Zatloukalovi a Marku Šindarovi, schvaluje 
ukončení členství Mgr. Ludmile Křivánkové a Vladimíru Jůzovi na základě jejich žádostí         
a schvaluje nové členy Občanské poradní komise pro Program regenerace panelového sídliště 
Přerov II - Předmostí paní Ladu Crhovou, členku Místního výboru Předmostí a pana Pavla 
Košutka, náměstka primátora.
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Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

476/18/5/2015 Smíšená stezka pro chodce a cyklisty v rámci stavby silnice I/55 MÚK 
s ČD Přerov - Předmostí - spolufinancování

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstci primátora Pavel Košutek a Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
spolufinancování stavby silnice I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí, připravované Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, závod Olomouc, jedná se o stavební objekt SO 121 Stezky v předpokládané výši 
5 930 000,- Kč bez DPH, s předpokládanou realizací stavby 09/2017 - 10/2019.

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE  INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

477/18/6/2015 Veřejná zakázka „Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa“ -
schválení výsledku zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené zadavatelem pro otevírání 
obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
„Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa“,

2. vylučuje, v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa“ uchazeče H O R S T A V Olomouc, spol.          
s r. o., Tovární 1129/41a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 45195706, pro nesplnění kvalifikace 
v požadovaném rozsahu,

3. vylučuje, v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa“ uchazeče NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 
2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČ 47671416, pro nesplnění zadávacích podmínek,

4. rozhodla, v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
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„Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa“, která byla předložena od společnosti 
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ 62360213,

5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ 62360213, jako 
zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa“.

               
Cena za plnění bude činit 11 515 732,52 Kč bez DPH, tj. 13 934 036,35 Kč vč. DPH.

V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost                
k uzavření smlouvy, bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem v pořadí dle ustanovení § 82 odst. 4 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

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

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

478/18/6/2015 Veřejná zakázka „Rekonstrukce  chodníků Tylova, Jabloňová, 
Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. Čekyně, k.ú. Penčice, 
k.ú.Přerov)“– schválení předběžného oznámení veřejného zadavatele

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje, v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,       
ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce „Rekonstrukce  chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 
(k.ú.Předmostí, k.ú. Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.Přerov)“, včetně odůvodnění účelnosti veřejné 
zakázky,

2. schvaluje odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

479/18/6/2015 Odstranění stavby vodního prvku - kašny u restaurace Haná vč. úprav 

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru řízení projektů a investic zajistit dokumentaci 
bouracích prací v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb pro povolení odstranění 
stavby nefunkčního vodního prvku – kašny u restaurace Haná v Přerově včetně dokumentace terénních 
a sadových úprav.

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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7.  MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

480/18/7/2015 Záměr statutárního města Přerova- úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby si vyhradilo  rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku p.č. 4929/2, ost. plocha, o výměře   
15 m2, z vlastnictví statutárního města Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod   pozemku p.č. 4929/2, ost. plocha, o výměře  15  m2 v k.ú.  Přerov.

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

481/18/7/2015 Záměr statutárního města Přerova nájem nemovitých věcí - části 
pozemku p.č. 2639/14  v k.ú. Přerov a převod  nemovitých věcí ve 
vlastnictví  statutárního města Přerov - pozemku p.č. 2639/11, vše  v 
k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod pozemku  p.č. 2639/11, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 20 m2,  v k.ú. Přerov.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem pozemku p.č. 2639/11, zastavěná plocha    
a nádvoří, o výměře 20 m2  a  změnu nájemce  společně  užívaného pozemku p.č. 2639/14, 
ostatní plocha o výměře 159 m2 v k.ú. Přerov.

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

482/18/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části prostor v objektu jiná 
stavba č.p. 64,  příslušném k části obce Přerov I - Město, který je 
součástí pozemku p.č.  3346/7, v k.ú. Přerov - bezbariérová garáž 
Kozlovská 17
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  -  nájem části prostor 
v objektu jiná stavba č.p. 64, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 
3346/7,  v k.ú. Přerov (Kozlovská 17) - bezbariérové garáže č. 4 o výměře 23,70 m2.

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

483/18/7/2015 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, Kozlovice u Přerova, Lýsky, Újezdec u Přerova, Lověšice u 
Přerova, Žeravice, Dluhonice, Čekyně, Bochoř

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení  ze 17. schůze Rady města Přerova č. 448/17/7/2015 ze 7.5.2015, kterým 
schválila záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - plynárenského zařízení VTL, STL, NTL, přípojek, RS,  v majetku statutárního 
města Přerova.

2. 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:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

7.5.1 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov -  prostor sloužících podnikání 
v objektu č.p. 632, doprava, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je 
součástí pozemku p.č. 908/1 v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v objektu č.p. 632, 
doprava, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 908/1, zast. 

pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, o celkové výměře 54,93 m2, mezi  společností České dráhy a.s., se 
sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226, jako pronajímatelem a statutárním 
městem Přerov, jako nájemcem,  ve znění dle přílohy, a to za podmínky finančního krytí. 
Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.6.2015. 
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Účelem nájmu bude využití prostor pro výkon služby Městské policie. Výše nájemného bude 
činit 27.855,-Kč/rok bez DPH. Ujednáním nájemní smlouvy bude úhrada za bezesmluvní 
užívání prostor za období od 1.5. do 31.5.2015 ve výši 2.321,30Kč. Náklady na spotřebované 
energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.6.2015

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

Předkladatel materiálu náměstek primátora Pavel Košutek předlohu stáhl.

484/18/7/2015 Nájem a pacht  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 602/1 v k.ú. Újezdec u Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy pachtovní a nájemní a dohody o úhradě pohledávek mezi 
statutárním městem Přerovem, jako propachtovatelem, pronajímatelem a věřitelem                  
a S.  a   Z.M. na část pozemku p.č. 602/1, ost. plocha, v k.ú. Újezdec u Přerova, jako 
pachtýřem, nájemcem a dlužníkem ve znění přílohy č. 1.
Pacht a nájem se sjednává na dobu neurčitou s účinností od 1.6.2015, s výpovědní lhůtou       
12 měsíců, vždy k 1.10 běžného roku tak, aby skončil koncem pachtovního a nájemního roku , 
tj. k 30.9. roku následujícího. Výše nájemného a pachtovného bude činit 550,- Kč/rok, tj. 1,-
Kč/m2/rok pro část pozemku p.č. 602/1 o výměře 100 m2 a 25,- Kč/m2/rok pro pozemek p.č. 
602/1 o výměře 18 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova (dle vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem 
pachtu a nájmu je využití propachtované a pronajímané věci k zahrádkářským účelům.
Úhrada za bezesmluvní užívání  části pozemku p.č. 602/1, ost. plocha v k.ú. Újezdec u Přerova 
o výměře 18 m2 činí za období od 1.6.2012 do 31.5.2015 celkem  1 350,- Kč.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.5.2015

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

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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485/18/7/2015 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov 
–  ochranných pomůcek zkušebního komisaře motocyklu

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod movitých věcí – ochranných pomůcek 
zkušebního komisaře motocyklu  - přilby NOLAN 4104 Classic, kožených rukavic zn. KORE DEAR, 
textilní bundy zn. TREK, textilních pánských kalhoty zn. KIANNI, nákrčníku zn. FLEECE, 
ledvinového pásu zn. TERMO a bot zn. MILWAUKEE, z vlastnictví statutárního města Přerov do 
vlastnictví statutárního města Olomouc, se sídlem  Olomouc, Horní nám. 583, IČ 00299308, za kupní 
cenu v místě a čase obvyklou v celkové výši 11.742,-Kč (včetně DPH), ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.6.2015

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

486/18/7/2015 Provedení překládky veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního 
města Přerova, IČ 00301825, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Bratrská 709/34, vyvolaného investiční akcí "II/436 Přerov - úprava 
křižovatky silnic, Dluhonská", která bude realizována Olomouckým 
krajem, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 40 a, Olomouc

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o provedení překládky veřejného osvětlení, ve znění dle přílohy č. 1, mezi statutárním 
městem Přerov, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov jako vlastníkem nemovité věci           
a Olomouckým krajem, IČ: 60609460, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc jako investorem stavby.

Hlasování:  pro 9: Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. Košutek, Ing. Měřínský, Mgr. Netopilová,               
Ing. Kohout, Ing.arch. Horký, p. Neuls, p. Pospíšilík.
Zdrželi se 2: Mgr. Puchalský, Ing. Holan.

487/18/7/2015 Kompenzace nákladů za výměnu oken v bytě č. 5, Jižní čtvrť IV/1, 
Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:
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VARIANTA  I.:
1. Schvaluje poskytnutí finanční kompenzace za zhodnocení (výměna oken) bytové jednotky č. 5   

v objektu k bydlení č.p. 2529, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1422 
v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/1), které bylo provedeno paní L.K. ve výši doložených skutečně 
vynaložených nákladů, a to 31 105,50 Kč a schválení dohody o narovnání dle přílohy 1.

2. Pověřuje náměstka primátora Petra Měřinského k jednání o uzavření právního úkonu dle 
dobu 1. návrhu na usnesení včetně jejího podpisu.

VARIANTA  II.:
1. Schvaluje poskytnutí finanční kompenzace za zhodnocení (výměna oken) bytové jednotky č. 5  

v objektu k bydlení č.p. 2529, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1422 
v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/1), které bylo provedeno paní L.K. ve výši nákladů, které 
statutární město Přerov vynaložilo v obdobném bytě, a to 27 814,- Kč   a schválení dohody       
o narovnání dle přílohy 2.

2. Pověřuje náměstka primátora Petra Měřinského k jednání o uzavření právního úkonu dle 
dobu 1. návrhu na usnesení včetně jejiho podpisu.

VARIANTA  III.:
neschvaluje poskytnutí finanční kompenzace za zhodnocení (výměna oken) bytové jednotky č. 5        
v objektu k bydlení č.p. 2529, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1422 v k.ú. 
Přerov (Jižní čtvrť IV/1), které bylo provedeno paní L.K.

Předkladatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský doporučil variantu III. usnesení.
Hlasování o variantě III.:  pro 10

proti: Ing. Holan.

488/18/7/2015 Poskytnutí mimořádné účelové dotace pro Společenství vlastníků 
jednotek domu č.p. 1963, nám. Svobody 4,5 v Přerově

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí mimořádné účelové dotace 

subjektu Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1963, nám. Svobody 4, 5, v Přerově,                  
IČ: 29449251, se sídlem Přerov I – Město, nám. Svobody 1963/5, PSČ 75002, ve výši podílu 
nákladů vztahujících se na 1 ks dveří, maximálně však ve výši 96.978,- Kč (slovy: 
devadesátšesttisícdevětsetsedmdesátosmkorunčeských). Jedná se o dodávku dveří Winstar 78 z  
dřevěných euro hranolů, s kováním Maco MULTI-MATIC a sklem od společnosti AGC FLAT 
GLASS a prací souvisejících, pro dům č.p. 1963, nám. Svobody 4,5, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov a uzavření smlouvy o poskytnutí 
mimořádné účelové dotace dle přílohy č. 1, za podmínky finančního krytí.

2. pověřuje náměstka primátora Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jejich podpisu.
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VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  poskytnutí mimořádné účelové dotace 
subjektu Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1963, nám. Svobody 4, 5, v Přerově, IČ: 
29449251, se sídlem Přerov I – Město, nám. Svobody 1963/5, PSČ 75002, ve výši podílu nákladů 
vztahujících se na 1 ks dveří, maximálně však ve výši 96.978,- Kč (slovy: 
devadesátšesttisícdevětsetsedmdesátosmkorunčeských). Jedná se o dodávku dveří Winstar 78               
z  dřevěných euro hranolů, s kováním Maco MULTI-MATIC a sklem od společnosti AGC FLAT 
GLASS a prací souvisejících, pro dům č.p. 1963, nám. Svobody 4,5, příslušném k části obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov.

Předkladatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský doporučil variantu II. usnesení.
Hlasování o variantě II.:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

Přestávka 13.50 – 14.00 hodin.

8.  ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

489/18/8/2015 Výsledek inspekčního šetření Českou školní inspekcí a kontrol na 
Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov –
Předmostí, Hranická 14

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí výsledek inspekční činnosti       
a kontroly provedené Olomouckým inspektorátem České školní inspekce ve dnech 12., 13. a 
17. - 19. února 2015 a výsledky kontrol zřizovatele v Základní škole J. A. Komenského           
a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14. 
Inspekční zpráva a výsledky kontrol zřizovatele jsou přílohou důvodové zprávy.

2. schvaluje předložené návrhy odpovědí, které budou zaslány zástupcům stěžovatelů.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.5.2015

Hlasování: pro 10.
proti: p. Neuls.
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490/18/8/2015 ITI - Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace –
projekty v oblasti vzdělávání

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí projekty v oblasti vzdělávání, u kterých                 
se předpokládá dotační žádost v rámci ITI. Přehled projektů je přílohou důvodové zprávy.

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

491/18/8/2015 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, U tenisu 4               
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 09. 04. 2015 pro projekt „Zlepšení řečových dovedností 
pro žáky ZŠ U tenisu“,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2015

2. schvaluje podání žádosti příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Trávník 27              
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 09. 04. 2015 pro projekt „EU Přerov Trávník“,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

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 projektu „EU Přerov Trávník“ bude realizováno 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:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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492/18/8/2015 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerovem, v rozsahu 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: 31.5.2015

Primátor Mgr. Puchalský navrhl doplnit do textu usnesení v rozsahu důvodové zprávy.
Hlasování o upraveném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

493/18/8/2015 Darovací smlouva – Teplo Přerov a.s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí nepeněžitého daru – 24 ks průkazek k bezplatnému plavání a bruslení            
v zařízeních provozovaných společností Teplo Přerov a.s. pro období od 01. 07. 2015 do      
30. 06. 2016 a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 
obdarovaným a společností Teplo Přerov a.s., IČ: 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, 
Přerov I – Město, Přerov, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely 
ocenění žáků základních škol v rámci akce Scholar 2015,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.5.2015

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu.

Hlasování:  pro 10.
zdržel se Mgr. Puchalský.

494/18/8/2015 Úprava platu ředitelky mateřské školy

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje s účinností od 01. 06. 2015 platový postup do vyššího platového stupně paní 
Ludmile Jakubcové, ředitelce Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23 v rozsahu dle důvodové 
zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.5.2015

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem platového výměru ředitelky 
mateřské školy dle bodu 1. tohoto usnesení.

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

9.  SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Nejsou předlohy.

10.  RŮZNÉ

Na jednání Rady města Přerova byl přizván RNDr. Pavel Juliš – vedoucí Odboru stavebního úřadu      
a životního prostředí.

495/18/10/2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zvýšení celkové částky na podporu 

aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2015 z 200 000,- Kč 
na 206 100,- Kč a současně schválit následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet po 
úpravě

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 109,1 - 6,1 103,0

3792 830 Ekologická výchova a osvěta (dotace) 200,0 + 6,1 206,1

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 24 144,2 * + 6,1 24 150,3
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže 
uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši:
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Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 751 52 Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 
60609460, na aktivitu Ekovýuka 6 - Voda, ve výši 9 000,- Kč,
Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Želatovská 8, 750 02 Přerov, Přerov I-Město, IČ: 
49558862, na aktivitu Živý plot je lepší než betonová zeď ve výši 9 000,- Kč,
Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I-Město, Máchova 14, IČ: 
62350161, na aktivitu Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26–U zajíčků, 2. etapa, ve výši 25 800,-
Kč,
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, se sídlem 750 02 Přerov, Žižkova 12, IČ: 
47184469, na aktivitu Environmentální zájmové vzdělávání ve školním roce 2015/2016, ve výši 22 
350,- Kč,
Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I-Město, Trávník 27, IČ: 
45180091, na aktivitu Tajemství ukrytá pod stébly trávy ve výši 26 500,- Kč,
Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO, se sídlem Bezručova 913/10, 
Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 14617218, na aktivitu Příprava nového výukového programu pro 
školy - Budkování a krmítkování, ve výši 15 300,- Kč,
ORKAPROJECTS o.s., se sídlem Svrčov 1, 751 25 Lazníky, IČ: 01390651, na aktivitu Výroba a 
instalace ptačích budek, krmítka a naučné cedule do veřejných prostor města Přerova, ve výši 21 
150,- Kč,
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 751 52 
Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Táhni, ...ale vrať se!, ve výši 19 000,- Kč,
Základní škola Přerov, Svisle 13, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Svisle 13, PSČ 750 02, IČ: 
47858052, na aktivitu Vybudování odborné přírodopisné učebny, ve výši 29 000,- Kč,
Mateřská škola Přerov, Komenského 25, sídlem Přerov, Přerov I-Město, Komenského 25, PSČ 750 
02, IČ: 62350153 na aktivitu Zlaté dětské ručičky, ve výši 29 000,- Kč;

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace na podporu 
aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty níže uvedeným žadatelům 
na uvedené aktivity v uvedené výši:

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, se 
sídlem 750 11 Přerov 2, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu Školní soutěž a výukové programy  s 
tematikou EVVO pro žáky OA Přerov, ve výši  36 000,- Kč,
Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Za mlýnem 1, PSČ 750 02, 
IČ: 47858311, na aktivitu Mezinárodní Den Země, ve výši 12 800,- Kč,
o.s. KAPPA-HELP, se sídlem nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 
66743192, na aktivitu Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže na všech stupních a 
typech škol na území města, ve výši 27 000,- Kč,
Mateřské centrum Sluníčko, se sídlem 750 02 Přerov, Sokolská 26, IČ: 66743516, na aktivitu 
Environmentální program Mateřského centra Sluníčko v Přerově, ve výši 45 000,- Kč.

VARIANTA II.:
1. Podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s bodem 13 Zásad o 

poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti Environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty ("Zásad") výjimku z bodu 5 Zásad, a to podpořit aktivitu žadatele Mateřská škola 
Přerov, Komenského 25, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Komenského 25, PSČ 750 02, IČ: 
62350153, Zlaté dětské ručičky, nižší než požadovanou částkou;

2. Podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na 
podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými 
žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši:

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 751 52 Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 
60609460, na aktivitu Ekovýuka 6 - Voda, ve výši 9 000,- Kč,
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Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Želatovská 8, 750 02 Přerov, Přerov I-Město, IČ: 
49558862, na aktivitu Živý plot je lepší než betonová zeď ve výši 9 000,- Kč,
Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I-Město, Máchova 14, IČ: 
62350161, na aktivitu Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26–U zajíčků, 2. etapa, ve výši 25 800,-
Kč,
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, se sídlem 750 02 Přerov, Žižkova 12, IČ: 47184469, 
na aktivitu Environmentální zájmové vzdělávání ve školním roce 2015/2016, ve výši 22 350,- Kč,
Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I-Město, Trávník 27, IČ: 
45180091, na aktivitu Tajemství ukrytá pod stébly trávy ve výši 26 500,- Kč,
Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO, se sídlem Bezručova 913/10, Přerov I-
Město, 750 02 Přerov, IČ: 14617218, na aktivitu Příprava nového výukového programu pro školy -
Budkování a krmítkování, ve výši 15 300,- Kč,
ORKAPROJECTS o.s., se sídlem Svrčov 1, 751 25 Lazníky, IČ: 01390651, na aktivitu Výroba a 
instalace ptačích budek, krmítka a naučné cedule do veřejných prostor města Přerova, ve výši 21 150,-
Kč,
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 751 52 
Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Táhni, ...ale vrať se!, ve výši 19 000,- Kč,
Základní škola Přerov, Svisle 13, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Svisle 13, PSČ 750 02, IČ: 
47858052, na aktivitu Vybudování odborné přírodopisné učebny, ve výši 29 000,- Kč,
Mateřská škola Přerov, Komenského 25, sídlem Přerov, Přerov I-Město, Komenského 25, PSČ 750 02, 
IČ: 62350153 na aktivitu Zlaté dětské ručičky, ve výši 22 900,- Kč;

3. Podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace na podporu aktivit v 
oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty níže uvedeným žadatelům na uvedené 
aktivity v uvedené výši:

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, se 
sídlem 750 11 Přerov 2, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu Školní soutěž a výukové programy  s 
tematikou EVVO pro žáky OA Přerov, ve výši  36 000,- Kč,
Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Za mlýnem 1, PSČ 750 02, 
IČ: 47858311, na aktivitu Mezinárodní Den Země, ve výši 12 800,- Kč,
o.s. KAPPA-HELP, se sídlem nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 
66743192, na aktivitu Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže na všech stupních a 
typech škol na území města, ve výši 27 000,- Kč,
Mateřské centrum Sluníčko, se sídlem 750 02 Přerov, Sokolská 26, IČ: 66743516, na aktivitu 
Environmentální program Mateřského centra Sluníčko v Přerově, ve výši 45 000,- Kč.

VARIANTA  III.:
1. Podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na 

podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými 
žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši:

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 751 52 Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 
60609460, na aktivitu Ekovýuka 6 - Voda, ve výši 9 000,- Kč,
Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Želatovská 8, 750 02 Přerov, Přerov I-Město, IČ: 
49558862, na aktivitu Živý plot je lepší než betonová zeď  ve výši 9 000,- Kč,
Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I-Město, Máchova 14, IČ: 
62350161, na aktivitu Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26–U zajíčků, 2. etapa, ve výši 25 800,-
Kč,
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, se sídlem 750 02 Přerov, Žižkova 12, IČ: 47184469, 
na aktivitu Environmentální zájmové vzdělávání ve školním roce 2015/2016, ve výši 22 350,- Kč,
Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I-Město, Trávník 27, IČ: 
45180091, na aktivitu Tajemství ukrytá pod stébly trávy  ve výši 26 500,- Kč,
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Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO, se sídlem Bezručova 913/10, Přerov I-
Město, 750 02 Přerov, IČ: 14617218, na aktivitu Příprava nového výukového programu pro školy -
Budkování a krmítkování, ve výši 15 300,- Kč,
ORKAPROJECTS o.s., se sídlem Svrčov 1, 751 25 Lazníky, IČ: 01390651, na aktivitu Výroba a 
instalace ptačích budek, krmítka a naučné cedule do veřejných prostor města Přerova, ve výši 21 150,-
Kč,
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 751 52 
Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Táhni, ...ale vrať se!, ve výši 19 000,- Kč,
Základní škola Přerov, Svisle 13, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Svisle 13, PSČ 750 02, IČ: 
47858052, na aktivitu Vybudování odborné přírodopisné učebny, ve výši 29 000,- Kč;

2. Podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace na podporu aktivit v 
oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty níže uvedeným žadatelům na uvedené 
aktivity v uvedené výši:

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, se 
sídlem 750 11 Přerov 2, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu Školní soutěž a výukové programy  s 
tematikou EVVO pro žáky OA Přerov, ve výši  36 000,- Kč,
Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Za mlýnem 1, PSČ 750 02, 
IČ: 47858311, na aktivitu Mezinárodní Den Země, ve výši 12 800,- Kč,
o.s. KAPPA-HELP, se sídlem nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 
66743192, na aktivitu Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže na všech stupních a 
typech škol na území města, ve výši 27 000,- Kč,
Mateřské centrum Sluníčko, se sídlem 750 02 Přerov, Sokolská 26, IČ: 66743516, na aktivitu 
Environmentální program Mateřského centra Sluníčko v Přerově, ve výši 45 000,- Kč,
Mateřská škola Přerov, Komenského 25, sídlem Přerov, Přerov I-Město, Komenského 25, PSČ 750 02, 
IČ: 62350153 na aktivitu Zlaté dětské ručičky, ve výši 29 000,- Kč.

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:     pro 10

proti:  Ing. Měřínský.

Z jednání Rady města Přerova odešel RNDr. Juliš.

496/18/10/2015 Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
Podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí povinnosti zaplatit penále za porušení 
rozpočtové kázně příjemcům dotace M.K. a Ing. Mgr. R.B., v plné výši, tj. 91 800,- Kč.
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VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí povinnosti zaplatit penále za 
porušení rozpočtové kázně příjemcům dotace M.K.  a Ing. Mgr. R.B., v plné výši, tj. 91 800,- Kč.

VARIANTA  III.:
Podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí povinnosti zaplatit část penále za 
porušení rozpočtové kázně příjemcům dotace M.K.   a   Ing. Mgr. R.B., ve výši 89 285,- Kč.

VARIANTA  IV:.
Podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí povinnosti zaplatit část penále za 
porušení rozpočtové kázně příjemcům dotace M.K. a Ing. Mgr. R.B., ve výši 89 285,- Kč.

VARIANTA  V.:
Doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí povinnosti zaplatit část penále za 
porušení rozpočtové kázně příjemcům dotace M.K.  a Ing. Mgr. R.B., ve výši 69 387,- Kč.

VARIANTA  VI.:
Doporučuje Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí povinnosti zaplatit část penále za 
porušení rozpočtové kázně příjemcům dotace M.K. a Ing. Mgr. R.B., ve výši 69 387,- Kč.

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek doporučil variantu II. usnesení.
Ing. arch. Horký dal protinávrh variantu V. usnesení.
Pan Neuls dal protinávrh variantu II. usnesení.

Hlasování o protinávrhu pana Neulse:
pro 9: Ing. Holan, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. Košutek, Ing. Měřínský, Mgr. Puchalský, Ing. 

Kohout, p. Neuls, p. Pospíšilík.
proti 1: Ing. arch. Horký.
zdrželi se 1: Mgr. Netopilová.

497/18/10/2015 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu       
a regulaci hlučných činností 

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
Podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku č. …/2015 o ochraně 
nočního klidu a regulaci hlučných činností ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku č. …/2015 o ochraně 
nočního klidu, regulaci hlučných činností a omezení provozní doby hostinských provozoven ve znění 
dle upravené přílohy č. 2 důvodové zprávy.

VARIANTA  III.:
Podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku č. …/2015 o regulaci 
rušení nočního klidu ve znění dle přílohy č. 3 důvodové zprávy.
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Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek doporučil variantu I. usnesení.
Ing. arch. Horký dal protinávrh: variantu II. usnesení, upravená příloha č. 2, článek 7, odstavec 
3 (Touto vyhláškou se stanoví konec provozní doby hostinských provozoven:
a) v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu na 02:00 hodiny
b) v ostatních dnech na 24:00 hodin, přičemž počátek provozní doby je každý den nejdříve 
v 7:00 hodin.

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého (příloha č. 2,upravený text čl. 7, odst. 3):
pro 6: Ing. arch. Horký, Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský,        

Ing. Vrána.
zdrželi se 5: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Holan, p. Košutek, Bc. Navrátil.

Hlasování o návrhu předkladatele náměstka primátora pana Košutka (varianta I.): 
pro 5: Ing. Holan, p. Košutek, Ing. Měřínský, p. Pospíšilík, p. Neuls.
proti 3: Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová, Ing. arch. Horký.
zdrželi se 3: Ing. Vrána, Bc. Navrátil, Ing. Kohout.

Hlasování o variantě II. usnesení pozměněné návrhem Ing. arch. Horkého:
pro 7: Ing. Vrána, p. Košutek, Ing. Měřínský, Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, 

Ing. arch. Horký.
zdrželi se 4: p. Neuls, p. Pospíšilík, Ing. Holan, Bc. Navrátil.

Přestávka 14.36 – 14.40 hodin.

498/18/10/2015 Vnitřní předpis č. ..../2015 o zveřejňování smluv na Portálu veřejné 
správy České republiky

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník MMPr. Mgr. Petr Mlčoch.

Rada města Přerova po projednání:

1. vydává Vnitřní předpis č. ...../2015 o zveřejňování smluv na Portálu veřejné správy České 
republiky, a to ve znění dle doplněné přílohy č. 1 důvodové zprávy.

2. doporučuje předsedovi představenstva Teplo Přerov, a.s., jednatelům Technických 
služeb města Přerova, s.r.o. a Přerovská rozvojová, s.r.o. a ředitelům všech 
příspěvkových organizací zřízených městem, aby ve věcech zveřejňování smluv 
postupovali analogicky dle schváleného vnitřního předpisu, který dnešním dnem Rada 
města Přerova schválila.

Ing. arch. Horký:
Doplnil vnitřní předpis, článek I. o bod 7): smlouva bude zveřejněna ve strojově čitelném kódu
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Primátor Mgr. Puchalský:
Navrhl bod 2) usnesení: doporučuje předsedovi představenstva Teplo Přerov, a.s., jednatelům 
Technických služeb města Přerova, s.r.o. a Přerovská rozvojová,  s.r.o. a ředitelům všech 
příspěvkových organizací zřízených městem, aby ve věcech zveřejňování smluv postupovali 
analogicky dle schváleného vnitřního předpisu, který dnešním dnem Rada města Přerova 
schválila.

Hlasování o upraveném usnesení (článek I., bod 7. nový bod a nový bod 2) usnesení):  11 pro 
jednomyslně.

Přestávka 15.00 – 15.10 hodin.

499/18/10/2015 Návrh na jmenování vedoucí Odboru řízení projektů a investic 
Magistrátu města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností od 1. 6. 2015 v souladu s ustanovením § 102 
odst. 2. písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na návrh tajemníka Magistrátu města Přerova 
paní Ing. Ivanu Pinkasovou do funkce vedoucí  Odboru řízení projektů a investic Magistrátu města 
Přerova.

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

500/18/10/2015 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města  Přerova a organizacemi 
zřízenými městem za období 1. 1. 2015 – 31. 3. 2015

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 
uzavřely jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu       
č. 4/2011 – Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova,        
ve znění pozdějších předpisů, za období 1. 1. 2015 – 31. 5. 2015 dle důvodové zprávy.

2. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 
uzavřely organizace zřízené městem Přerov za období 1.1. 2015 – 31. 5. 2015 dle důvodové 
zprávy.
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Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

501/18/10/2015 Pracovní skupina pro vytvoření Jednotného vizuálního stylu

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, člen Rady města Přerova Ing.arch. Jan Horký.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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).

Hlasování: pro: 10
zdržela se: Mgr. Netopilová.

502/18/10/2015 Soutěž o logo Přerovského rádce

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

Rada města Přerova po projednání zvolila vítězným návrhem v soutěži o logo Přerovského rádce 
návrh č. 19b), který zaslal Ondřej Kuča.

Ing. arch. Horký sdělil, že k materiálu nebude hlasovat.

Primátor Mgr. Puchalský:
Navrhl hlasovat postupně o všech předložených návrzích. Od návrhu s nejvyšším číslem k návrhu 
nejnižšímu. Do finále postoupí pouze dva návrhy. O těch se bude hlasovat.
Hlasování o návrhu primátora Mgr. Puchalského:    11 pro.

Návrh č. 23
Hlasování:  pro 0

Návrh č. 22
Hlasování:  pro 0

Návrh č. 21
Hlasování:  pro 0

Návrh č. 20
Hlasování:  pro 1: náměstek primátora pan Košutek.

Návrh č. 19d)
Hlasování:  pro 1: náměstek primátora Ing. Měřínský.

Návrh č. 19c)
Hlasování:  pro 1: primátor Mgr. Puchalský.



26

Návrh č. 19b)
Hlasování:  pro 6: p. Neuls, Ing. Kohout, Ing. Měřínský, Mgr. Netopilová, p. Košutek,                   

p. Pospíšilík.

Návrh č. 19a)
Hlasování:  pro 2: p. Košutek, Ing. Měřínský.

Návrh č. 18
Hlasování:  pro 1: Ing. Měřínský.

Návrh č. 17
Hlasování:  pro 0

Návrh č. 16
Hlasování:  pro 0

Návrh č. 15
Hlasování:  pro 0

Návrh č. 14
Hlasování:  pro 0

Návrh č. 13
Hlasování:  pro 0

Návrh č. 12
Hlasování:  pro 7: Ing. Holan, Bc. Navrátil, p. Košutek, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, p. Neuls, 

p. Pospíšilík.

Návrh č. 11
Hlasování:  pro 0

Návrh č. 10
Hlasování:  pro 0

Návrh č. 9
Hlasování:  pro 0

Návrh č. 8
Hlasování:  pro 1: Ing. Měřínský.

Návrh č. 7
Hlasování:  pro 0

Návrh č. 6
Hlasování:  pro 0

Návrh č. 5
Hlasování:  pro 1: Mgr. Netopilová.

Návrh č. 4
Hlasování:  pro 4: p. Neuls, p. Košutek, Ing. Vrána, Ing. Holan.

Návrh č. 3e)
Hlasování:  pro 0
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Návrh č. 3d)
Hlasování:  pro 0

Návrh č. 3c)
Hlasování:  pro 0

Návrh č. 3b)
Hlasování:  pro 0

Návrh č. 3a)
Hlasování:  pro 0

Návrh č. 2
Hlasování:  pro 0

Návrh č. 1
Hlasování:  pro 0

Nejvíce hlasů získal návrh č. 12 a 19b.
Hlasování o návrhu č. 12: pro 4: Ing. Holan, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. Neuls.

Hlasování o návrhu č. 19b): pro 5: p. Košutek, Ing. Měřínský, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout,              
p. Pospíšilík.

Předkladatel materiálu Ing. arch. Horký doplnil jméno autora vítězného návrhu č. 19b): Ondřej Kuča.

Hlasování o celém doplněném usnesení:  
pro: 8
zdrželi se: Mgr. Puchalský, Bc. Navrátil, Ing. Holan.

503/18/10/2015 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2014

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí předloženou zprávu,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít výše uvedenou zprávu na vědomí.

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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504/18/10/2015 Regionální letiště Přerov a.s. "v likvidaci"

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o průběhu likvidace společnosti 
Regionální letiště Přerov a.s. "v likvidaci" dle důvodové zprávy.

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

505/18/10/2015 Závazná pravidla pro zpracování Přerovských listů

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

Rada města Přerova po projednání ukládá Kanceláři primátora zpracovat ve spolupráci s Redakční 
radou Přerovských listů Závazná pravidla pro zpracování Přerovských listů a předložit je k projednání 
Radě města Přerova.

Odpovídá: Ing. D. Novotná

Termín: 25.6.2015

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

506/18/10/2015 Podněty a připomínky z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Matriál 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 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. V. Puchalský

Termín: 29.5.2015

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.
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507/18/10/2015 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje zpracovat 
inventarizaci brownfieldů na území města Přerova do 31.8.2015.

Odpovídá: Ing. P. Gala

Termín: 31.8.2015

Hlasování:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 11 hlasy pro.

508/18/10/2015 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi MMPr. Mgr. Petru Mlčochovi zabývat            
se vyčleněním zaměstnanců magistrátu, kteří by se specializovali na řešení dopravní problematiky       
v samostatné působnosti města nebo přímo zřízením speciálního oddělení/odboru dopravy, které by     
se touto problematikou zabývalo.

Hlasování:
pro: 9
zdrželi se 2: p. Pospíšilík, Ing. Měřínský.

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

Primátor Mgr. Puchalský:
 Návštěva premiéra Bohuslava Sobotky – jsou nakloněni projektu, který se má odehrát v k.ú. 

Přerov – Bochoř. 

Náměstek primátora Bc. Navrátil:
 Návštěva Děčína spolu s panem Ing. Měřínským. Účastnila se i delegace z Litvy, Polska, 

Slovenska.

p. Pospíšilík:
 V lesích na Svrčově dochází k radikálnímu chřadnutí smrků. Do deseti let tam smrky nebudou 

vůbec zastoupeny. Masivně se investuje do obnovy lesa.
Rozmnožuje se křídlatka japonská, která likviduje ekosystémy.
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Primátor Mgr. Puchalský:
Podnět předat na komisi pro životní prostředí. Informovat starosty Veselíčka a Oseku.

Ing. arch. Horký:
 Zúčastnil se exkurze do Švýcarska. Téma – jak se hospodaří s dešťovou vodou v zahraničí. 

Hovořilo se o odvodu  srážkových vod, budování zelených střech na školách, prosazování 
systému decentralizovaného odvodnění a využívání dešťové vody. My bychom mohli řešit 
preventivně, vodu z chodníků dávat do zeleně, snižovat obrubníky.

Ing. Kohout:
 Asistenti prevence kriminality – informace o činnosti.

Mgr. Netopilová:
 Schůzka se zástupci romského etnika. Asistenty prevence vesměs berou pozitivně. 
 Dotaz na autobusovou zastávku v Předmostí.

p. Košutek:
Bude projednáno na nejbližší poradě. Máme k dispozici vyjádření Policie ČR.

p. Pospíšilík:
 Dotaz na Projekt IOP 09?

Ing. Kohout:
Proběhlo školení personálu. Blížíme se k uzávěrce, budeme posuzovat zda je splněno vše, co bylo       
ve smlouvě.

12. ZÁVĚR

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 18. schůzi Rady města Přerova dne 21. května 2015 
v 16.00 hodin.

V Přerově dne 26. května 2015

         Mgr. Vladimír Puchalský                                                  Bc. Tomáš Navrátil
primátor Statutárního města Přerova                        náměstek primátora Statutárního města Přerova


