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ZÁPIS

z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 11. června 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



2

Přítomni:

A. Předsedající: primátor Mgr. Vladimír Puchalský

B. Členové Rady města:

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

C.  Omluveni:

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

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 20. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 11. června 
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? 
Náměstek primátora pan Košutek:

 navrhl úpravu programu – předřadit materiál označený 7.12.3 jako první projednávaný 
materiál.

Hlasování o úpravě programu (předřazení materiálu):   11 pro jednomyslně.

Hlasování o celém upraveném programu:  11 pro jednomyslně.

Ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze Rady města Přerova byl navržen Ing. Jiří Kohout.
Hlasování o ověřovateli:   11 pro jednomyslně.

514/20/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 20. schůze Rady města 
Přerova konané dne 11. června 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 20. schůze Rady města Přerova konané dne 11. června 2015,

2. schvaluje Ing. Jiřího Kohouta ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze Rady města Přerova.

549/20/7/2015 Smlouva o využití výluky na síti SŽDC, Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace při opravě mostu na místní komunikaci přes 
železniční trať v Přerově-Dluhonicích v km 186,692 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o využití výluky na síti SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace, při opravě mostu na místní komunikaci přes železniční trať v Přerově-
Dluhonicích v km 186,692 mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem a Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, 
IČ: 70994234, jako dodavatelem, ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.7.2015

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

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet po 
úpravě
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3722 520 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500300 –
Systém pro separaci a svoz BRKO)

2 043,3 - 49,8 1 993,5

2241 520 Železniční dráhy 600,0 + 49,8 649,8

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

3. KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

Nejsou předlohy.

4.  FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

515/20/4/2015 Transparentní účet

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje nastavení výdajového účtu města vedeného u České spořitelny, a. s., číslo účtu 27-
1884482379/0800 jako účtu transparentního s tím, že v případě došlých plateb bude banka 
zveřejňovat název účtu, částku došlé platby a poznámku (zprávu pro příjemce), kterou plátce 
uvede na příkaz k úhradě. V případě odchozích plateb bude banka zveřejňovat vždy částku       
a datum. Variabilní, specifický a konstantní symbol bude banka zveřejňovat, pokud je majitel 
účtu na příkazu k úhradě uvede. Název účtu a popis platby bude banka zveřejňovat, pokud 
budou uvedeny v poznámce, kterou majitel účtu příkaz k úhradě opatří,

2. schvaluje uzavření Dohody o změně Smlouvy o běžném účtu mezi statutárním městem Přerov 
a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,                  
IČ 45244782, k účtu číslo 27-1884482379/0800, jejímž předmětem je nastavení tohoto účtu 
města jako účtu transparentního ve smyslu bodu 1 tohoto usnesení.

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová

Termín: 31.7.2015

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

516/20/4/2015 Rozpočtové opatření č. 10

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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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: 11 pro jednomyslně.

517/20/4/2015 Žádost o poskytnutí finančních prostředků Soukromému institutu 
vzdělávání, o.p.s.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit schválit 
záměr poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč subjektu Soukromý institut neformálního vzdělávání, 
o.p.s., IČ: 01705083, se sídlem Přerov I-Město, Sokolská 520/26, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s reprezentací města v současném tanci (žákyni L.L.).

Bc. Navrátil:
 Dal protinávrh: poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč.

Ing. Holan:
 Dal protinávrh: poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč.

Hlasování o protinávrhu Ing. Holana (dotace ve výši 8.000 Kč): 
Pro: p. Neuls, Ing. Vrána, Ing. Holan, Bc. Navrátil.
Proti: Ing. Měřínský.
Zdrželi se: p. Košutek, Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, Ing.arch. Horký,              

p. Pospíšilík.

Hlasování o protinávrhu Bc. Navrátila (dotace ve výši 6.000 Kč): 
Pro: Ing. Holan, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, Ing.arch. Horký, 

p. Neuls, p. Pospíšilík.
Proti: Ing. Měřínský.
Zdrželi se: Mgr. Puchalský, p. Košutek.

5. ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

518/20/5/2015 Výjimka ze stavební uzávěry – “Skladový přístřešek a přístavba 
schodiště“

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 
ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou  “Mimoúrovňové křížení silnice I/55 a I/18               
s železniční tratí Českých drah, mimo jiné i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK Předmostí“ 
pro stavbu “Skladový přístřešek a přístavba schodiště“, situovanou na pozemku parc.č. 6684/1            
v katastrálním území Přerov (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

519/20/5/2015 Přerovská stavba roku 2014 - výsledky soutěže

Rada města Přerova po projednání:

1. se neusnesla schválit  schvaluje výsledky soutěže Přerovská stavba roku 2014

2. se neusnesla vzít na vědomí bere na vědomí podněty členů poroty pro další ročníky soutěže

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

Materiál byl opětovně projednán a bylo přijaté nové usnesení (viz. strana 43 zápisu)

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

520/20/6/2015 Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Smlouvy č. 182/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015, uzavřené mezi Statutárním městem 
Přerovem, se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ 00301825 a Státním fondem dopravní 
infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, na projekt 
"Cyklostezka Přerov, nábř. Protifašistických bojovníků“, ISPROFOND 5718510065. Výše 
poskytnuté podpory činí 1.201.000,-Kč.

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání a podpisům listin souvisejících 
s administrací projektu.
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Hlasování: 11 pro jednomyslně.

521/20/6/2015 Veřejná zakázka „ZŠ Trávník – výměna střešní krytiny“ – schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 
komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a 
hodnocení nabídek

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.:
1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „ZŠ 

Trávník – výměna střešní krytiny“ dle příloh č. 1 - 3,

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„ZŠ Trávník – výměna střešní krytiny“, postupem dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním 
předpisem č. 9/2012,

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. PROFISTAV PŘEROV a.s., Přerov VI - Újezdec, K Moštěnici 
265/8a, PSČ 75002

25395653

2. LIKOSTAV spol. s r.o., Přerov, Žerotínovo náměstí 163/12, 
PSČ 75002

27834280

3. PSS Přerovská stavební a.s., Přerov - Přerov I - město, 
Skopalova 2861/7, PSČ 75002

27769585

4. Středomoravské stavby s.r.o., Přerov - Přerov I - Město, 
Svépomoc I 2012/51, PSČ 75002

49689053

5. ZAK PLUS - stavba s.r.o., Polní 85, Přerov I-Město, 750 02 
Přerov

25826069

6. Jan Strnad - stavitelství s.r.o., K Moštěnici 265/8a, Přerov VI-
Újezdec, 750 02 Přerov

27844579

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 9/2012, komisi pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

Pořadové číslo Člen komise Organizace Náhradník Organizace

1. Ing. Tomáš Grapl projektant Ing. Aleš Kovář projektant

2. Ladislav Mlčák Výbor PRID Marek Dostál Výbor PRID

3.

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek
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5. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace související s 
administrací zadávacího řízení.

VARIANTA II.:
1 schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce              

„ZŠ Trávník – výměna střešní krytiny“ dle příloh č. 4 - 6,

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„ZŠ Trávník – výměna střešní krytiny“, postupem dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním 
předpisem č. 9/2012,

3 schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. PROFISTAV PŘEROV a.s., Přerov VI - Újezdec, K Moštěnici 265/8a, 
PSČ 75002

25395653

2. LIKOSTAV spol. s r.o., Přerov, Žerotínovo náměstí 163/12, PSČ 75002 27834280

3. PSS Přerovská stavební a.s., Přerov - Přerov I - město, Skopalova 2861/7, 
PSČ 75002

27769585

4. Středomoravské stavby s.r.o., Přerov - Přerov I - Město, Svépomoc I 
2012/51, PSČ 75002

49689053

5. ZAK PLUS - stavba s.r.o., Polní 85, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 25826069

6. Jan Strnad - stavitelství s.r.o., K Moštěnici 265/8a, Přerov VI-Újezdec, 
750 02 Přerov

27844579

4. ustanovuje, dle vnitřního předpisu č. 9/2012, komisi pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

P.č Člen komise Organizace Náhradník Organizace

1. Ing. Tomáš Grapl projektant Ing. Aleš Kovář projektant

2. Ladislav Mlčák Výbor PRID Marek Dostál Výbor PRID

3. Ing. Vladimír Holan člen rady Ing. Petr Měřínský náměstek primátora 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

5. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace související       
s administrací zadávacího řízení.

Předkladatel materiálu náměstek primátora Ing. Petr Měřínský:
 doporučil variantu II. usnesení a v bodě 4. usnesení doplnit do komise pro otevírání 

obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek člena komise Ing. Holana                    
a náhradníka komise Ing. Měřínského.

Hlasování o variantě II. usnesení a členovi a náhradníkovi komise v bodě 4:  11 pro jednomyslně
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522/20/6/2015 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Předmostí – etapa 
11“ - schválení výsledku zadávacího řízení a uzavření smlouvy s 
vybraným uchazečem

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené pro veřejnou zakázku 
„Regenerace panelového sídliště Předmostí – etapa 11“ vázané na posouzení kvalifikace podle 
§ 59, posouzení nabídek dle §76, posouzení výše nabídkových cen dle § 77 a hodnocení 
nabídek podle § 79 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů

2. 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 
„Regenerace panelového sídliště Předmostí – etapa 11“, která byla předložena od společnosti 
PSS Přerovská stavební a.s., Přerov - Přerov I - město, Skopalova 2861/7, PSČ 75002,          
IČ: 27769585,

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,         
a společností PSS Přerovská stavební a.s., Přerov - Přerov I - město, Skopalova 2861/7, PSČ
75002, IČ: 27769585, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Regenerace panelového 
sídliště Předmostí – etapa 11“.

               
Cena za plnění bude činit 3 884 355,21 Kč bez DPH, tj. 4 700 069,80 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.

Hlasování:
Pro: 10
Zdržel se: Ing. arch. Horký.

523/20/6/2015 Projekt 09 IOP: „Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova“,  schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/0175/2014 – méně práce 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Ing. Jiří Kohout člen Rady města Přerova.

Předložené usnesení:
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo                          
č. SML/0175/2014 ze dne 17. 3. 2014 na realizaci díla s názvem „Zajištění přenosu dat a informací      
v územní samosprávě města Přerova  - Projekt 09 IOP“, se zhotovitelem TESCO SW a. s., se sídlem tř. 
Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, zastoupeného RNDr. Josefem Tesaříkem, předsedou 
představenstva, IČ: 258 92 533 a O2 Czech Republic a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22, 
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Praha 4 – Michle, zastoupeného na základě pověření ze dne 17. 12. 2013 Ing. Alešem Mejzlíkem, IČ: 
601 93 336, ve znění dle Přílohy č. 1. Předmětem dodatku č. 2 je sjednání méně prací a úprava/snížení 
celkové ceny díla.

Schválený protinávrh:
Rada města Přerova po projednání souhlasí se snížením  celkové ceny díla v investiční části         
o 121.000 Kč včetně DPH a v části technické podpory v provozní fázi, tj. při rutinním provozu     
v letech 2015 - 2020 o 60.500 Kč včetně DPH.

Ing. Měřínský:
 Dal protinávrh: Rada města Přerova po projednání souhlasí se snížením  celkové ceny 

díla    v investiční části o 121.000 Kč včetně DPH a v části technické podpory v provozní 
fázi, tj. při rutinním provozu v letech 2015 - 2020 o 60.500 Kč včetně DPH.

Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského:
Pro: Ing. Holan, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, P. Košutek, Ing. Měřínský, Mgr. Puchalský,    

Mgr. Netopilová, Ing. arch. Horký, p. Neuls.
Zdržel se: Ing. Kohout.
Neuhlasoval: p. Pospíšilík.

524/20/6/2015 Uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP - Revitalizace parku 
Michalov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Smlouvy č. 23881332 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR mezi Statutárním městem Přerovem a Státním fondem životního prostředí ČR,  
se sídlem Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ 00020729 na projekt "Revitalizace parku Michalov 
v Přerově".

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednáním a podpisům právních jednání 
a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci dotačního titulu SFŽP, dle 
důvodové zprávy.

Primátor Mgr. Puchalský:
 požádal o opravu ve smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR –

Statutární města Přerov zastoupené – Ing. Petrem Měřínským.

Hlasování:  11 pro jednomyslně.



11

Přestávka: 13.55 – 14.05 hodin

Členům rady byla představena vedoucí Odboru řízení projektů a investic Ing. Ivana Pinkasová, která 
byla s účinností od 1.6.2015 jmenována do funkce.

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Ing. Miloslav Dohnal – vedoucí oddělení 
majetkoprávního.

MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

525/20/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 190/101,  
jiný nebytový prostor,  v objektu bytový dům č.p. 190, 191, příslušném 
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5,  v k.ú. Přerov 
(Kozlovská 2)

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

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

526/20/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání  
v objektu občanské vybavenosti č.p. 785, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 2883/44,  v k.ú. Přerov 
(Svisle 2)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – prodloužení nájemní 
smlouvy na  prostor sloužící podnikání  v objektu občanské vybavenosti č.p. 785, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 2883/44,  v k.ú. Přerov, o celkové výměře      
241,6 m2, (Svisle 2) ze dne 12.7.2007, ve znění dodatků č. 1 a č. 2,  uzavřené mezi statutárním městem 
Přerov, jako pronajímatelem a MUDr. Janou Šlechtovou, místem podnikání Přerov I – Přerov, Svisle 
785/2, IČ 71249117, jako nájemcem.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

527/20/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání  
v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 1981/16,  v k.ú. Přerov 
(Jasínkova 4)

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje  se neusnesla schválit záměr statutárního města Přerova 
– snížení výše nájemného prostoru sloužícího podnikání v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, 
příslušném    k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 1981/16,  v k.ú. Přerov,       
o celkové výměře 87,86 m2, (Jasínkova 4) dle nájemní smlouvy ze dne 30.7.2012 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Pavlou Nelešovskou, místem podnikání Přerov III 
– Lověšice, Družstevní 238/47, IČ 88825701, jako nájemcem.

Hlasování:
Pro: 0
Proti: Ing. Vrána, Bc. Navrátil, Ing. Měřínský, Mgr. Puchalský, Ing. Kohout, Ing. arch. 

Horký, p. Neuls, p. Pospíšilík.
Zdrželi se: Ing. Holan, p. Košutek, Mgr. Netopilová.

528/20/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova, pozemků p.č. 983, 985, 986, 987, 
991, včetně jejich součástí, vše v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování   o záměru 
statutárního města Přerova - úplatném převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova –  pozemků p.č. 983, zast. plocha a nádvoří, o výměře 897 m2, p.č. 985, zast. plocha    
a nádvoří , o výměře 487 m2, jehož součástí je budova č.p. 1229 - objekt bydlení, příslušná      
k části obce Přerov I. -Město p.č. 986, zast. plocha a nádvoří, o výměře  590 m2, jehož součástí 
je budova  č.p. 1231 – objekt bydlení, příslušná  k části obce Přerov I. -Město p.č. 987, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 1452 m2, jehož součástí je budova  č.p. 1259 -  objekt bydlení, 
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příslušná  k části obce Přerov I. –Město, p.č. 991, ost. plocha, o výměře 931 m2, vše v k.ú. 
Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 983, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 897 m2, p.č. 985, zast. plocha a nádvoří , o výměře 487 m2, 
jehož součástí je budova č.p. 1229 - objekt bydlení, příslušná  k části obce Přerov I. -Město 
p.č. 986, zast. plocha a nádvoří, o výměře  590 m2, jehož součástí je budova  č.p. 1231 – objekt 
bydlení, příslušná  k části obce Přerov I. -Město p.č. 987, zast. plocha a nádvoří, o výměře 
1452 m2,  jehož součástí je budova  č.p. 1259 -  objekt bydlení, příslušná  k části obce Přerov   
I. –Město, p.č. 991, ost. plocha, o výměře 931 m2, vše v k.ú. Přerov.

3. ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje prověřit volné nemovitosti ve vlastnictví 
města Přerova, které by mohly sloužit pro uspokojení zájmu dané firmy a tyto 
společnosti nabídnout.

Ing. arch. Horký:
 navrhl doplnit bod 3) usnesení: ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje prověřit 

volné nemovitosti ve vlastnictví města Přerova, které by mohly sloužit pro uspokojení 
zájmu dané firmy a tyto společnosti nabídnout.

Hlasování o doplněném usnesení o bod 3): pro 11 jednomyslně.

529/20/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1961/1, 
části pozemku p.č. 1961/2 a pozemku p.č. 1961/4 všechny v k.ú. Přerov 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby si vyhradilo rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova - úplatném převodu části pozemku p.č. 1961/1, ostatní plocha,       
o výměře 2425 m2, části pozemku p.č. 1961/2, ostatní plocha, o výměře 3775 m2 a pozemku 
p.č. 1961/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 958 m2 všechny v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod  části pozemku p.č. 1961/1, ostatní plocha, o výměře cca 2550 m2, části 
pozemku p.č. 1961/2, ostatní plocha, o výměře 3775 m2 a pozemku p.č. 1961/4, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 958 m2 všechny v k.ú. Přerov.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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530/20/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – části 
pozemku p.č. 2883/1, pozemku p.č. 2883/222, pozemku p.č. 2883/225, 
pozemku p.č. 2883/227, pozemku p.č. 2883/230 a pozemku p.č. 
2883/234 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za 
část pozemku p.č. 2883/119, část pozemku p.č. 2883/120, pozemek p.č. 
2883/224, pozemek p.č. 2883/226, pozemek p.č. 2883/229, pozemek p.č. 
2883/231 a část pozemku p.č. 2883/233 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví 
společnosti Tesco Stores ČR a.s.

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 – směnu části pozemku 
p.č. 2883/1, ostatní plocha, o výměře cca 35 m2, pozemku p.č. 2883/222, ostatní plocha, o výměře     
90 m2, pozemku p.č. 2883/225, ostatní plocha, o výměře 5 m2, pozemku p.č. 2883/227, ostatní plocha, 
o výměře 37 m2, pozemku p.č. 2883/230, ostatní plocha, o výměře 4 m2 a pozemku p.č. 2883/234, 
ostatní plocha, o výměře 8 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za část 
pozemku p.č. 2883/119, ostatní plocha, o výměře cca 79 m2, část pozemku p.č. 2883/120, ostatní 
plocha, o výměře cca 69 m2, pozemek p.č. 2883/224, ostatní plocha, o výměře 3 m2, pozemek p.č. 
2883/226, ostatní plocha, o výměře 1 m2,  pozemek p.č. 2883/229, ostatní plocha, o výměře 2 m2, 
pozemek p.č. 2883/231, ostatní plocha, o výměře 1 m2 a část pozemku p.č. 2883/233, ostatní plocha,   
o výměře cca 24 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 
10-Vršovice, Vršovická 1527/68b, IČ: 45308314.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

531/20/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci      
z majetku statutárního  města Přerova - pozemku p.č. 510/11 v k.ú. 
Předmostí

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 - úplatný převod 
pozemku p.č. 510/11, orná půda, o výměře 14 m2 v k.ú. Předmostí.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

532/20/7/2015 Pacht  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 77 v k.ú. Svrčov  a části pozemku p.č. 1143/1 v k.ú.
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - pacht  pozemku p.č. 
77, zahrada,  o výměře 2341 m2 v k.ú. Svrčov a části pozemku p.č.  1143/1, trvalý travní porost,          
o výměře  cca 4453 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, za podmínky, že část pozemku p.č. 
1143/1 na kterém se nachází myslivecké políčko zůstane nadále ve správě TSMPr, s.r.o., 
pozemky nesmí být oploceny. Dále vypůjčitel musí akceptovat pohyb lesní techniky z hledisky 
přístupnosti a pád stromů a pohyb zvěře.

Primátor Mgr. Puchalský:
 navrhl doplnit do usnesení: za podmínky, že část pozemku p.č. 1143/1 na kterém se 

nachází myslivecké políčko zůstane nadále ve správě TSMPr, s.r.o., pozemky nesmí být 
oploceny. Dále vypůjčitel musí akceptovat pohyb lesní techniky z hledisky přístupnosti    
a pád stromů a pohyb zvěře.

Hlasování o doplněném usnesení:  11 pro jednomyslně.

533/20/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1170, zast. pl. a nádvoří,     
v k.ú. Přerov jehož součástí je budova  bez č.p./č.e. objekt občanské 
vybavenosti, příslušná k části obce Přerov I. –Město (veřejné WC na 
nám. Svobody v Přerově)

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem pozemku p.č. 1170, zast. pl. a nádvoří,              
o výměře 30 m2, v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova  bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti, 
příslušná k části obce Přerov I. –Město (veřejné WC na nám. Svobody v Přerově).

VARIANTA II.:
schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem pozemku p.č. 1170, zast. pl. a nádvoří, o výměře 
30 m2, v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova  bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti, příslušná      
k části obce Přerov I. –Město (veřejné WC na nám. Svobody v Přerově), za podmínek bez prodeje 
cigaret a alkoholu, při zachování provozu stávajícího veřejného WC.

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek:
 doporučil variantu II. usnesení.

Ing. arch. Horký:
 navrhl doplnit do usnesení: za podmínek bez prodeje cigaret a alkoholu, při zachování 

provozu stávajícího veřejného WC.

Hlasování o variantě II. usnesení, doplněné o návrh Ing. arch. Horkého:  11 pro jednomyslně.
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534/20/7/2015 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 67 v k.ú. Žeravice

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 úplatný 
převod pozemku p.č. 67, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m2 v k.ú. Žeravice z majetku 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů A.  a   B.R. za kupní cenu 11.500,- Kč          
a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy 1.
Součástí kupní smlouvy bude ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 67 o výměře     
29 m2 v k.ú. Přerov ve výši   25,- Kč/m2/rok, a to za období od 9.9.2014 do data právních účinků 
vkladu práva, dle kupní smlouvy uzavřené dle tohoto bodu návrhu usnesení, do katastru nemovitostí.

Hlasování:  11 pro jednomyslně.

535/20/7/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města  
Přerova -    pozemku  p.č. 2621/7  v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod  pozemku p.č. 2621/7, 
zahrada,  o výměře 32 m2  v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví 
E.K. za cenu v čase a místě obvyklou 8 000,- Kč,  tj. 250- Kč/m2, dle přílohy č.1.

2. schvaluje dohodu o úhradě  bezesmluvního užívání   pozemku p.č. 2621/7, zahrada,  o výměře 
32 m2  v k.ú. Přerov za období tří let zpětně,  od dne data  nabytí právních účinků  vkladu 
vlastnického práva k předmětu  převodu  do katastru nemovitostí,  ve  výši  1,-Kč/m2/rok, když 
nájemné za celý rok by činilo 32,- Kč.

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

Hlasování:  11 pro jednomyslně.
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536/20/7/2015 Záměr statuárního města Přerova úplatný a bezúplatný  převod 
nemovitých  věcí – pozemku p.č. 321 v k.ú. Lýsky

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  rozhodnout o záměru  
statutárního města Přerova neschválit úplatný  převod a  neschválit bezúplatný převod 
nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 321, vodní plocha, 
koryto vodního toku  upravené, nebo přirozené v k.ú. Lýsky, 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 záměr statutárního města Přerova  
úplatný  převod a  neschválit bezúplatný převod nemovitých věcí do  majetku statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 321, vodní plocha, koryto vodního toku  upravené, nebo 
přirozené v k.ú. Lýsky, z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

Hlasování:  11 pro jednomyslně.

537/20/7/2015 Záměr převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 5176/7, a p.č. 5207/83 v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , aby si vyhradilo  rozhodnout o záměru  
statutárního města Přerova   neschválit úplatný převod  a neschválit bezúplatný převod  
nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5176/7, ostatní 
plocha, jiná plocha  a pozemku p.č. 5207/83, ostatní plocha, ostatní komunikace vše v k.ú. 
Přerov,  z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 
390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova  
úplatný převod  a  bezúplatný převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 5176/7, ostatní plocha, jiná plocha  a pozemku p.č. 5207/83, ostatní plocha, 
ostatní komunikace vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu              
ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

Hlasování:  11 pro jednomyslně.
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538/20/7/2015 1. Zrušení věcného břemene k tíži nemovitého majetku statutárního 
města Přerova - pozemku p.č. 1961/4 v k.ú. Přerov                                                                             
2. Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1961/1, pozemku p.č. 1961/2, pozemku p.č. 1961/4, části 
pozemku p.č. 1981/1, části pozemku p.č. 1981/37, části pozemku p.č. 
1981/48 a části pozemku p.č. 4986/1 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 zrušení věcného břemene práva přístavby obchodního domu Prior Přerov k tíži části 
pozemku p.č. 1961/4 v k.ú. Přerov, které bylo vloženo do katastru nemovitostí na základě 
smlouvy o věcném břemeni uzavřené  dne 15.8.1995 mezi statutárním městem Přerov (jako 
povinným z věcného břemene) a společností PRIOR PŘEROV a.s., se sídlem Přerov, Čechova 
26, IČ: 47151277 (jako oprávněným  z věcného břemene) a uzavření smlouvy o zrušení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerov (jako povinným z věcného břemene)          
a společností PRIOR, obchodní domy a.s., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, IČ: 
46962344 (jako oprávněným z věcného břemene), jako právním nástupcem společnosti 
PRIOR PŘEROV a.s., se sídlem Přerov, Čechova 26, IČ: 47151277, ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 30.6.2015

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

3. schvaluje nájem části pozemku p.č. 1961/1, ostatní plocha, o výměře 2425 m2, části pozemku 
p.č. 1961/2, ostatní plocha, o výměře 3775 m2 a pozemku p.č. 1961/4, zastavěná plocha            
a nádvoří, o výměře 958 m2 všechny v k.ú. Přerov za účelem umístění stavby Obchodní 
galerie Přerov a nájem části pozemku p.č. 1961/1, ostatní plocha, o výměře 4003 m2, části 
pozemku p.č. 1961/2, ostatní plocha, o výměře 15 m2, části pozemku p.č. 1981/1, ostatní 
plocha, o výměře 205 m2, části pozemku p.č. 1981/37, ostatní plocha, o výměře 32 m2, části 
pozemku p.č. 1981/48, ostatní plocha, o výměře 47 m2 a části pozemku p.č. 4986/1, ostatní 
plocha, o výměře  2025 m2 vše v k.ú. Přerov za účelem zařízení staveniště. Součástí ujednání 
nájemní smlouvy bude úhrada ve výši 160,- Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání:

 části pozemku p.č. 1961/1, ostatní plocha o výměře 650 m2 za období od 20.3.2015 do 14.4.2015
 části pozemku p.č. 1961/1, ostatní plocha, o výměře 650 m2 a části pozemku p.č. 1961/2, ostatní 

plocha, o výměře 3700 m2 za období od 15.4.2015 do 20.4.2015 
 části pozemku p.č. 1961/1, ostatní plocha, o výměře 2425 m2 a části pozemku p.č. 1961/2, ostatní 

plocha, o výměře 3775 m2 oba v k.ú. Přerov za účelem umístění stavby Obchodní galerie Přerov    
a nájem části pozemku p.č. 1961/1, ostatní plocha, o výměře 4003 m2, části pozemku p.č. 1961/2, 
ostatní plocha, o výměře 15 m2, části pozemku p.č. 1981/1, ostatní plocha, o výměře 205 m2, části 
pozemku p.č. 1981/37, ostatní plocha, o výměře 32 m2, části pozemku p.č. 1981/48, ostatní 
plocha, o výměře 47 m2 a části pozemku p.č. 4986/1, ostatní plocha, o výměře  2025 m2 vše v k.ú. 
Přerov (které jsou předmětem nájemní smlouvy)  za období od 21.4.2015 do data účinnosti 
nájemní smlouvy uzavřené dle tohoto usnesení. 

Nájemní smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a společností 
GALERIE Přerov s.r.o., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, IČ: 292 87 138 (jako nájemcem)        
ve znění dle přílohy č. 2.
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Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2016, s účinností od 1.7.2015. Nájemné činí 
160,- Kč/m2/rok (celkem 2.157.600,- Kč /rok) a bude navýšeno o příslušnou sazbu DPH.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 30.6.2015

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

Hlasování:  11 pro jednomyslně.

539/20/7/2015 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 6577/260  a části pozemku p.č. 6577/267, oba v k.ú. 
Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem  nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova  -  pozemku p.č. 6577/260, ostatní plocha, o výměře 77 m2, části pozemku p.č. 
6577/267, ostatní plocha, o výměře 183m2, oba v k.ú. Přerov mezi statutárním městem 
Přerovem jako pronajímatelem a F. 67 s.r.o., se sídlem Nádražní 606/28, 741 01 Nový Jičín, 
IČ 26869675, jako nájemcem ve znění přílohy č. 3. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s 1 měsíční výpovědní lhůtou, za dohodnuté nájemné ve výši 57.980,- Kč/rok, tj. 
223,- Kč/m2/rok, které bude navýšené o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu bude využití 
předmětu nájmu k prezentaci vozidel Ford. Nájemce uhradí náklady za vypracování 
znaleckého posudku ve výši 2.900,- Kč.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.7.2015

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

Hlasování:  11 pro jednomyslně.

540/20/7/2015 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, 
Újezde u Přerova, Lověšice u Přerova, Žeravice, Dluhonice, Čekyně, 
Bochoř

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

1. schvaluje ukončení nájemních smluv uzavřených s právními předchůdci  RWE GAS Net 
s.r.o., se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, č.  620109/02, ze dne  7.2.2002,            
č. 614005/05 ze dne 14.2.2005, č. 614033/04 ze dne 15.12.2004, č. 614043/02 ze dne 
14.11.2002, č. 614042/02 ze dne 14.11.2002, č. 614057/2001 ze dne 19.12.2001,                    
č. 614075/2000 ze dne 23.10.2000, č. 06140019/2008, ze dne 21.1.2009, č. 614067/2000 ze 
dne 11.10.2000, č. 614078/2000 ze dne 30.10.2000 a  č. 614060/99 ze dne 3.12.1999 ve znění 
příslušných dodatků na plynárenská zařízení dohodou, ke dni účinnosti nové nájemní smlouvy.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.7.2015

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova  - plynárenského zařízení VTL, STL, NTL, přípojek, RS,  v majetku statutárního 
města Přerov mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a RWE GasNet, s.r.o., 
se sídlem Klišská 940, 40117 Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako nájemcem ve znění přílohy 
č. 1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 668.598,- Kč, 
které bude navýšené o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu bude provozování plynárenského 
zařízení VTL, STL, NTL, přípojek, RS.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.7.2015

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

Hlasování:  11 pro jednomyslně.

Přestávka: 14.55 – 15.05 hodin.

541/20/7/2015 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 předložili, jako písemnou předlohu, náměstci primátora Pavel Košutek a Ing. Petr Měřínský.

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. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.7.2015. Účelem nájmu bude využití prostor pro 
výkon služby Městské policie. Výše nájemného bude činit 27.855,-Kč/rok bez DPH. 
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Ujednáním nájemní smlouvy bude úhrada za bezesmluvní užívání prostor za období od 1.5.   
do 30.6.2015 ve výši 4.642,50Kč. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny 
samostatně.

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

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.6.2015

VARIANTA I.:

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet po 
úpravě

2222 Ost. příjmy z finančního 
vypořádání předchozích let od 
jiných veř. rozpočtů

0,0 + 32,5 32,5

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

rozpočet po 
úpravě

5399 360 Ost. záležitosti bezpečnosti, 
veřejného pořádku (nájem)

0,0 + 32,5 32,5

VARIANTA II.:

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet po 
úpravě

2222 Ost. příjmy z finančního 
vypořádání předchozích let od 
jiných veř. rozpočtů

0,0 + 32,5 32,5

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

rozpočet po 
úpravě

5399 900 Ost. záležitosti bezpečnosti, veřejného 
pořádku (nájem)

0,0 + 32,5 32,5

Primátor Mgr. Puchalský:
 doporučil změnu: v bodě 2) usnesení pověřit Mgr. Omara Teriakiho k jednání o uzavření 

právního jednání.

Předkladatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský:
 doporučil variantu II. usnesení.

Hlasování o upraveném bodu 2) usnesení a variantě II.:  pro 11 jednomyslně.
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542/20/7/2015 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostoru sloužícího podnikání v objektech jiná stavba č.p. 84, č.p. 47, 
č.p. 83, příslušných k části obce Přerov I - Město, které jsou součástí 
pozemku p.č. 155, p.č. 180, p.č. 179, v k.ú. Přerov (Bratrská 2, nám. 
T.G.M. 5, nám. T.G.M. 4)

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

Rada města Přerova po projednání:
1. schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 1.8.2005, ve znění dodatků č. 1      

až č. 5,  na prostor sloužící podnikání v objektech jiná stavba č.p. 84, č.p. 47, č.p. 83, 
příslušných k části obce Přerov I - Město, které jsou součástí pozemku p.č. 155, p.č. 180, p.č. 
179, v k.ú. Přerov, (Bratrská 2, nám. T.G.M. 5, nám. T.G.M. 4), o celkové výměře 119,1 m2

uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Pavlem Smékalem, 
místem podnikání Přerov I - Město, Bratrská 569/24, IČ 73254657, jako nájemcem, ve znění 
dle přílohy.
Dodatkem bude nájemní smlouva doplněna o ustanovení, podle kterého bude mít pronajímatel 
právo odstoupit od smlouvy v případě, že nájemce bude v prodlení s úhradou záloh na energie.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.7.2015

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

Hlasování:
Pro: Bc. Navrátil, p. Košutek, Ing. Měřínský, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, Ing. arch. 

Horký, p. Pospíšilík.
Proti: Mgr. Puchalský.
Zdrželi se: p. Neuls, Ing. Vrána, Ing. Holan.

543/20/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 486 a p.č. 
548/1 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova  

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                 
z věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN    
a kabelovou skříň SS 200/P , a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět      
a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou 
nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce                   
a odstranění k  tíži pozemků p.č. 486 a p.č. 548/1 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova, a to ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 
IČ 24729035.
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Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou. Rozsah věcného 
břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 636-59/2014 vyhotoveným Ing. Ivo Sadílkem. 
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti je stanovena na základě 
znaleckého posudku ve výši 1.270,- Kč, včetně DPH.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.8.2015

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

Hlasování:  11 pro jednomyslně.

544/20/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1142 v k.ú. Čekyně 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                 
z věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN, 
a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku p.č. 1142 v k.ú. 
Čekyně, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín 
IV-Podmokly, IČ 24729035.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou. Rozsah věcného 
břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 380-40/2014 vyhotoveným Ing. Ivo Sadílkem. 
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti je stanovena na základě 
znaleckého posudku ve výši 330,- Kč, včetně DPH.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.8.2015

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

Hlasování:  11 pro jednomyslně.

545/20/7/2015 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov – 6 ks nábytku do vlastnictví příspěvkové organizace Muzeum 
Komenského v Přerově
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věci – skříň, inv. č. 441-00000042,  psací stůl, 
inv. č. 441-00000043, knihovna, inv. č. 441-00000044, 2 ks registrační skříň, inv. č. 441-
00000045 a 441-00000046, hodiny, inv. č. 441-00000048, z vlastnictví statutárního města 
Přerov do vlastnictví příspěvkové organizace Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem 
Přerov I – Město, Horní nám. 7, IČ 00097969, ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.6.2015

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

Hlasování:  11 pro jednomyslně.

546/20/7/2015 Bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerov – starožitný stropní lustr a obraz továrníka Janouška

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věci – starožitný stropní křišťálový lustr          
a obraz továrníka Janouška  do vlastnictví statutárního města Přerov z vlastnictví V.J., ve 
znění dle přílohy.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.6.2015

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

Hlasování:  11 pro jednomyslně.

547/20/7/2015 Smlouva o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na 
výstavbu nájemních bytů ze dne 5.9.1997, uzavřená mezi tehdejším 
Okresním úřadem v Přerově, se sídlem Smetanova 7, Přerov a městem 
Přerov, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

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

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě        
o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci ze dne 
5.9.1997, ve znění dle přílohy č. 1.

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 návrhu na 
vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Hlasování:  11 pro jednomyslně.

548/20/7/2015 Smlouva s Českou republikou – Úřadem práce České republiky o 
podmínkách užívání prostor ve stavbě pro administrativu č.p. 2015 
(Smetanova 7), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 1239 v k.ú. Přerov, a poskytování služeb v souvislosti s 
jejich užíváním 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy s Českou republikou - Úřadem práce České republiky, IČ 
72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, o podmínkách užívání prostor       
o celkové výměře 220,15 m2 ve stavbě pro administrativu č.p. 2015 (Smetanova 7), příslušné   
k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1239 v k.ú. Přerov, a poskytování 
služeb v souvislosti s jejich užíváním, ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 30.6.2015

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

Hlasování:  11 pro jednomyslně.

550/20/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – doprodej 20 nebytových jednotek 
– vyřazených krytů civilní ochrany

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2644/28 v objektu           
k bydlení č.p. 2641, č.p. 2642, č.p. 2643, č.p. 2644  příslušném k části obce Přerov I – Město, 
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na pozemku p.č. 2487/10 v k.ú. Přerov (Purkyňova 2,4,6,8) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2641, č.p. 2642, č.p. 
2643, č.p. 2644 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/10, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 843 m2 v k.ú. Přerov ve výši 103/30692 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 103/30692 k pozemku p.č. 2487/10, zast. plocha a nádvoří,    
o výměře 843 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek za 100% ceny obvyklé 
stanovené dle znaleckého posudku.

2. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 443/101 v objektu          
k bydlení č.p. 415, č.p. 443, č.p. 511  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 541/1 v k.ú. Přerov (Bratrská 38,40,42) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 415, č.p. 443, č.p. 511 příslušném k části obce Přerov 
I – Město, na pozemku p.č. 541/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 918 m2 v k.ú. Přerov 
ve výši 24/701 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 24/701 k pozemku p.č. 541/1, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 918 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek za 
100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého posudku.

3. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2519/101 v objektu        
k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520  příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, ř.p. 2520 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 453 m2 v k.ú. Přerov ve výši 9561/138743 a příslušného spoluvlastnického 
podílu ve výši 9561/138743 k pozemku p.č. 5745/21, zast. plocha a nádvoří, o výměře 453 m2

v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek za 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého 
posudku.

4. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 1232/101 v objektu k 
bydlení č.p. 1232, č.p. 1262,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
4293/37, v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 16,18) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 1232, č.p. 1262, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 4293/37,  zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 
1980/21521 a příslušných spoluvlastnických podílů ve výši 1980/21521 k pozemku p.č. 
4293/37, zast. plocha a nádvoří, o výměře 374 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků 
jednotek za 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého posudku.

5. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2796/101 v objektu        
k bydlení č.p. 2796, č.p. 2797,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
4293/27 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 36,38) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2796, č.p. 2797,  příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 4293/27, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 358 m2 v k.ú. Přerov 
ve výši 1963/21520 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1963/21520 k pozemku 
p.č. 4293/27, zast. plocha  a nádvoří, o výměře 358 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků 
jednotek za 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého posudku.

6. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2456/101 v objektu         
k bydlení č.p. 2456, č.p. 2457, č.p. 2458, č.p. 2459  příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 1520/2 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/1,2,3,4) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2456, č.p. 2457, č.p. 
2458, č.p. 2459 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1520/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 573 m2 v k.ú. Přerov ve výši 573/12324 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 573/12324 k pozemku p.č. 1520/2, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 573 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek za 100% ceny obvyklé 
stanovené dle znaleckého posudku.
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7. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2461/101 v objektu        
k bydlení č.p. 2460, č.p. 2461, č.p. 2462, č.p. 2463  příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 5737/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/5,6,7,8) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2460, č.p. 2461, č.p. 
2462, č.p. 2463, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5737/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 v k.ú. Přerov ve výši 4412/124153 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 4412/124153 k pozemku p.č. 5737/1, zast. plocha a nádvoří, 
o výměře 576 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek za 100% ceny obvyklé 
stanovené dle znaleckého posudku.

8. schvaluje záměr úplatného převodu - doprodej nebytové jednotky č. 303/101 v objektu           
k bydlení č.p. 303, č.p. 716,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 411/1 
v k.ú. Přerov (Bartošova 10,12) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení č.p. 303, č.p. 716, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 411/1, zastavěná plocha  a nádvoří, o výměře 483 m2 v k.ú. Přerov ve výši 
1385/15608 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1385/15608 k pozemku p.č. 411/1, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 483 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek za 
100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého posudku.

9. schvaluje záměr úplatného převodu - doprodej nebytové jednotky č. 2557/101 v objektu        
k bydlení č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 2558  příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5198/31 v k.ú. Přerov (tř. gen. Janouška 21,23,25) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 2558 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/31, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 550 m2 v k.ú. Přerov ve výši 572/18587 a příslušného spoluvlastnického 
podílu ve výši 572/18587 k pozemku p.č. 5198/31, zast. plocha a nádvoří, o výměře 550 m2 v 
k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek za 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého 
posudku.

10. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2567/102 v objektu        
k bydlení č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 2567  příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov (Klivarova 8,10 Žižkova 1,3) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 2566, 
č.p. 2567 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2411/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov ve výši 355/17142 a příslušného spoluvlastnického 
podílu ve výši 355/17142 k pozemku p.č. 2411/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 673 m2 v 
k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek za 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého 
posudku.

11. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2602/101 v objektu        
k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603  příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/1,2,3,4) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 
2602, č.p. 2603 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/3, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 595 m2 v k.ú. Přerov ve výši 8811/173777 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 8811/173777 k pozemku p.č. 5739/3, zast. plocha a nádvoří, 
o výměře 595 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek za 100% ceny obvyklé 
stanovené dle znaleckého posudku.

12. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2548/101 v objektu        
k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549, příslušném k části obce Přerov I – Město,                
na pozemku p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/10,11,12) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 
2549, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5738/11, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 561 m2 v k.ú. Přerov ve výši 8201/174951 a příslušného spoluvlastnického 
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podílu ve výši 8201/174951 k pozemku p.č. 5738/11, zast. plocha a nádvoří, o výměře 561 m2

v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek za 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého 
posudku.

13. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2609/101 v objektu        
k bydlení č.p. 2608, č.p. 2609,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2433/2 v k.ú. Přerov (Želatovská 1,3) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2608, č.p. 2609,  příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2433/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 388 m2 v k.ú. Přerov ve 
výši 4434/114147 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 4434/114147 k pozemku p.č. 
2433/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 388 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek 
za 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého posudku.

14. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2590/101 v objektu        
k bydlení č.p. 2590, č.p. 2591,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2433/8 v k.ú. Přerov (Želatovská 5,7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2590, č.p. 2591,  příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2433/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 392 m2 v k.ú. Přerov ve 
výši 5806/113705 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5806/113705 k pozemku p.č. 
2433/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře 392 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek 
za 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého posudku.

15. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2553/101 v objektu         
k bydlení č.p. 2553,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/36 v k.ú. 
Přerov (Sokolovská 12) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení č.p. 2553, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/36, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 189 m2 v k.ú. Přerov ve výši 598/6107 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 598/6107 k pozemku p.č. 5198/36, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 189 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek za 100% ceny obvyklé 
stanovené dle znaleckého posudku.

16. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2594/101 v objektu         
k bydlení č.p. 2594, č.p. 2595,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5196/3 v k.ú. Přerov (tř. gen. Janouška 1,3) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2594, č.p. 2595, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 5196/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 668 m2 v k.ú. Přerov ve 
výši 11331/288171 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 11331/288171 k pozemku
p.č. 5196/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 668 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků 
jednotek za 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého posudku.

17. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 100/101 v objektu           
k bydlení č.p. 100, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. 
Přerov (Palackého 20) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení č.p. 100, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 553 m2 v k.ú. Přerov ve výši 1160/12953 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 1160/12953 k pozemku p.č. 456, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 553 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek za 100% ceny obvyklé 
stanovené dle znaleckého posudku.

18. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2497/8 v objektu             
k bydlení č.p. 2495, č.p. 2496, č.p. 2497,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5198/28 v k.ú. Přerov (Sokolovská 6,8,10) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2495, č.p. 2496, č.p. 2497, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/28, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
606 m2 v k.ú. Přerov ve výši 491/15840 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
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491/15840 k pozemku p.č. 5198/28, zast. plocha a nádvoří, o výměře 606 m2 v k.ú. Přerov, 
společenství vlastníků jednotek za 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého posudku.

19. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2581/101 v objektu        
k bydlení č.p. 2579, č.p. 2580, č.p. 2581, č.p. 2582  příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 5198/13 v k.ú. Přerov (J.J.z Brandýse 2,4,6 a Želatovská 15) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2579, č.p. 
2580, č.p. 2581, č.p. 2582 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/13, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 908 m2 v k.ú. Přerov ve výši 5839/260196 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 5839/260196 k pozemku p.č. 5198/13, zast. plocha a nádvoří, 
o výměře 908 m2 v k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek za 100% ceny obvyklé 
stanovené dle znaleckého posudku.

20. schvaluje záměr úplatného převodu – doprodej nebytové jednotky č. 2574/101 v objektu         
k bydlení č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 2576, příslušném k části obce Přerov I – Město,                
na pozemku p.č. 5198/5 v k.ú. Přerov (Prokopa Holého 1,3,5) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 
2576, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/5, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 644 m2 v k.ú. Přerov ve výši 4731/187182 a příslušného spoluvlastnického 
podílu ve výši 4731/187182 k pozemku p.č. 5198/5, zast. plocha a nádvoří, o výměře 644 m2 v 
k.ú. Přerov, společenství vlastníků jednotek za 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého 
posudku.

21. schvaluje záměry úplatného převodu uvedené v bodech 1-21   1-20 formou výběrového řízení           
s vyvolávací cenou 100% ceny obvyklé stanovené dle znaleckého posudku v případě nezájmu 
společenství vlastníků jednotek.

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 
 požádal o opravu nesprávnosti v bodě 21. usnesení – opravit na … 1-20.

Hlasování o opraveném usnesení:  11 pro jednomyslně.

Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Dohnal.

8. ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

551/20/8/2015 Úprava platu ředitele základní školy

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje s účinností od 1. 7. 2015 platový postup do vyššího platového stupně panu          
Mgr. Přemyslovi Dvorskému, Ph.D., řediteli Základní školy Přerov, Želatovská 8 v rozsahu 
dle důvodové zprávy.
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Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2015

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

552/20/8/2015 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2015

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

9. SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

553/20/9/2015 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
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 4 500,- Kč    
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako 
poskytovatelem dotace a subjektem Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace, IČ 70631808, Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov, 
PSČ 712 00, jako příjemcem dotace, na provoz pobytové sociální služby poskytované 
uživatelce s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2015.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.9.2015
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 
Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti 
samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

554/20/9/2015 Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace 
Přerov - Žádost o poskytnutí mimořádné dotace na činnost v roce 2015 

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova
a) schválit poskytnutí dotace ve výši 43 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Svaz tělesně 
postižených v České republice z.s. místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem 
Kratochvílova 35, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na činnost místní organizace v 
Přerově v roce 2015.

b) schválit následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet po 
úpravě

2222 Ost. příjmy z finančního 
vypořádání předchozích let 
od jiných veř. rozpočtů

32,5 * + 43,0 75,5

*počáteční stav navazuje na jinou předlohu

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

rozpočet po 
úpravě

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

11,3 + 43,0 54,3

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

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

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 24 165,3 + 43,0 24 208,3

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.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.8.2015
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VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace ve výši 43 000,- Kč                 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem 
dotace a subjektem Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Přerov,              
IČ 47184418, se sídlem Kratochvílova 35, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na činnost místní 
organizace v Přerově v roce 2015.

Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil:
 doporučil variantu I. usnesení.

Hlasování o variantě I. usnesení:  
Pro: 10
Zdržel se: p. Pospíšilík.

555/20/9/2015 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (1+2), o ploše 46,09 m2, v domě   č. p. 2146, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1156, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní Mgr. P.L., za nájemné ve výši        
2 049,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+1), o ploše 57,81 m2, v domě č. p. 1259, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 987, v k. ú. Přerov, Tovačovská, 
č. o. 1259 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní L.K., za nájemné ve výši 2 571,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s možností prodloužení, za 
podmínky převzetí bytu ve stavu, v jakém se nachází. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 3 (1+1), o ploše 57,45 m2,     
v domě č. p. 2534, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/10,      
v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem 
A.K., za nájemné ve výši 1 158,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s 
možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (2+1), o ploše 45,78 m2, v domě č. p. 494, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4394/45, v k. ú. Přerov, 
Kopaniny, č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní S.G., za nájemné ve výši 
2 253,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 20 (1+0), o ploše 25,17 m2      

v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k.ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 
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zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5) s paní B.P., za nájemné ve výši 894,- Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 
přílohy č. 5, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 15 (1+0), o ploše 26,46 m2     

v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2255, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 4037, v k.ú. Přerov, Na Hrázi, č. o. 32 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6) s paní E.N., za nájemné ve výši 939,- Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 
přílohy č. 6, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje výměnu sklepa č. 2 za sklep č. 4 na adrese Přerov, Komenského 54, panu D.B.

8. schvaluje rekolaudaci 3 volných obecních bytů v objektu Horní náměstí 10 na nebytové 
prostory a využití těchto prostor pro potřeby magistrátu.

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 38 (1+1), o ploše 28,65 m2, v domě   č. p. 
2491, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, 
Jižní čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9), s Dětským domovem             
a Školní jídelnou Přerov, IČ: 63701332, se sídlem Sušilova 2392/25, Přerov, zastoupeným 
panem Mgr. Janem Pavlasem, ředitelem, za nájemné ve výši 1 416,-Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy    
č. 9, na dobu určitou do 30. 6. 2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu. Rada města Přerova souhlasí s užíváním uvedeného 
bytu formou podnájmu.

VARIANTA  I.:
10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (1+2), o ploše 48,95 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. 10), s paní S.N., za nájemné ve výši 2 177,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 10, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s možností prodloužení, za 
podmínky převzetí bytu ve stavu, v jakém se nachází. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu.

VARIANTA  II.:
10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5  v Přerově, Denisova 6, s paní S.N.

11. ruší usnesení č. 462/17/9/2015 (bod 2 - paní L.K.) přijaté na 17. schůzi Rady města Přerova 
konané dne 7. 5. 2015.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.8.2015

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní M.P.

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 10 v Přerově, Kojetínská 1827/24, 
s paní M.H.

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Tovačovská 1259, s paní 
P.D.
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15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 19 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7,    
s paní K.M.

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 13 v Přerově, Denisova 10,            
s panem Z.S.

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 4 v Přerově, Jižní čtvrť IV/17,       
s paní L.V.

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 21 v Přerově, Denisova 6, s paní 
H.G.

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 8 v Přerově, Kojetínská 1827/24,    
s paní L.M.

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 29 v Přerově, Osmek 5, s paní Ing. 
L.D.

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Jižní čtvrť, s paní L.H.

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 1 v Přerově, 
Škodova 33, s panem J.Ž.

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 3 v Přerově, 
Jižní čtvrť II/13, s paní P.Č. (zastoupenou opatrovníky O.  a   J.Č.), 

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 14 v Přerově, Kopaniny 12, s paní 
E.G.

24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 3 v Přerově, Jižní 
čtvrť II/13, s paní L.L.

24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 14 v Přerově, Kopaniny 12, s paní 
S.P.

Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil:
 doporučil v bodě 10. usnesení variantu I.

primátor Mgr. Puchalský:
 navrhl hlasovat samostatně o bodech 1 až 9), bodu 10) v navržené variantě I., bodu 11)

Hlasování o bodech usnesení 1) až 9):  pro 11 jednomyslně

Hlasování o bodu 10) usnesení ve variantě I.: pro 11 jednomyslně

Hlasování o bodu 11) usnesení: pro 11 jednomyslně.

Mgr. Netopilová:
 požádala, aby obdržela podklady k bodu 20) a 24) usnesení.

Primátor Mgr. Puchalský: 
 požádal o přerušení projednávání tohoto materiálu.
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10. RŮZNÉ

556/20/10/2015 Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na 
poskytování softwarových produktů VMware

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na poskytování 
softwarových produktů VMware mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem 
Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064, jako centrálním zadavatelem                 
a Statutárním městem Přerovem jako zadavatelem, ve znění, které je přílohou důvodové 
zprávy.

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

Hlasování:  11 pro jednomyslně.

Přestávka: 15.55 – 16.10

Z jednání Rady města Přerova se omluvili p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Vrána – je přítomno 8 radních.

Předsedající schůze pan primátor Mgr. Puchalský se vrátil k projednávání materiálu, ke kterému radní
hlasovali (body 1-11. usnesení) a poté bylo přerušeno jeho projednávání.

555/20/9/2015 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (1+2), o ploše 46,09 m2, v domě   č. p. 2146, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1156, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní Mgr. P.L., za nájemné ve výši        
2 049,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.
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2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+1), o ploše 57,81 m2, v domě č. p. 1259, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 987, v k. ú. Přerov, Tovačovská, 
č. o. 1259 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní L.K., za nájemné ve výši 2 571,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s možností prodloužení,                
za podmínky převzetí bytu ve stavu, v jakém se nachází. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 3 (1+1), o ploše 57,45 m2,     
v domě č. p. 2534, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/10,      
v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem 
A.K., za nájemné ve výši 1 158,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s 
možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (2+1), o ploše 45,78 m2, v domě č. p. 494, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4394/45, v k. ú. Přerov, 
Kopaniny, č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní S.G., za nájemné ve výši 
2 253,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 20 (1+0), o ploše 25,17 m2      

v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k.ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5) s paní B.P., za nájemné ve výši 894,- Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 
přílohy č. 5, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 15 (1+0), o ploše 26,46 m2     

v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2255, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 4037, v k.ú. Přerov, Na Hrázi, č. o. 32 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6) s paní E.N., za nájemné ve výši 939,- Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 
přílohy č. 6, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje výměnu sklepa č. 2 za sklep č. 4 na adrese Přerov, Komenského 54, panu D.B.

8. schvaluje rekolaudaci 3 volných obecních bytů v objektu Horní náměstí 10 na nebytové 
prostory a využití těchto prostor pro potřeby magistrátu.

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 38 (1+1), o ploše 28,65 m2, v domě   č. p. 
2491, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, 
Jižní čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9), s Dětským domovem             
a Školní jídelnou Přerov, IČ: 63701332, se sídlem Sušilova 2392/25, Přerov, zastoupeným 
panem Mgr. Janem Pavlasem, ředitelem, za nájemné ve výši 1 416,-Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy    
č. 9, na dobu určitou do 30. 6. 2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu. Rada města Přerova souhlasí s užíváním uvedeného 
bytu formou podnájmu.

VARIANTA  I.:
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10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (1+2), o ploše 48,95 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. 10), s paní S.N., za nájemné ve výši 2 177,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 10, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s možností prodloužení, za 
podmínky převzetí bytu ve stavu, v jakém se nachází. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu.

VARIANTA  II.:
10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5  v Přerově, Denisova 6, s paní S.N.

11. ruší usnesení č. 462/17/9/2015 (bod 2 - paní L.K.) přijaté na 17. schůzi Rady města Přerova 
konané dne 7. 5. 2015.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.8.2015

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní M.P.

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 10 v Přerově, Kojetínská 1827/24, 
s paní M.H.

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Tovačovská 1259, s paní 
P.D.

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 19 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7,    
s paní K.M.

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 13 v Přerově, Denisova 10,            
s panem Z.S.

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 4 v Přerově, Jižní čtvrť IV/17,       
s paní L.V.

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 21 v Přerově, Denisova 6, s paní 
H.G.

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 8 v Přerově, Kojetínská 1827/24,    
s paní L.M.

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 29 v Přerově, Osmek 5, s paní Ing. 
L.D.

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Jižní čtvrť, s L.H.

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 1 v Přerově, 
Škodova 33, s panem J.Ž.

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 3 v Přerově, 
Jižní čtvrť II/13, s paní P.Č. (zastoupenou opatrovníky O.  a   J.Č.), 

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 14 v Přerově, Kopaniny 12, s paní 
E.G.
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24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 3 v Přerově, Jižní 
čtvrť II/13, s paní L.L.

24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 14 v Přerově, Kopaniny 12, s paní 
S.P.

Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil:
 doporučil vyjmout body 20 a 24) usnesení a znovu je projednat v komisi.

Hlasování o návrhu Bc. Navrátila:  
Pro: 8
Nepřítomni: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Vrána.

Hlasování o bodech 12)  až 26) usnesení (body 20) a 24) usnesení jsou vyjmuty):
Pro: 8
Nepřítomni: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Vrána.

557/20/10/2015 Platové záležitosti – paní Bc. Jana Žouželková, ředitelka Sociálních 
služeb města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravu příplatku za vedení ředitelce Sociálních služeb 
města Přerova paní Bc. Janě Žouželkové s účinností od 1. 7. 2015 v souvislosti se snížením stupně 
řízení v rozsahu, uvedeném v důvodové zprávě.

Hlasování:
Pro: 8
Nepřítomni: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Vrána.

558/20/10/2015 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 
monočlánků a baterií ve školním roce 2014/2015

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na nákup potřeb pro 
svou činnost dle vlastního výběru jako odměnu za umístění v motivační soutěži v odděleném sběru 
použitých monočlánků a baterií ve školním roce 2014/2015, těmto základním a mateřským školám      
v uvedené výši:

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, 2 500,- Kč
Přerov-Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083
Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358 2 000,- Kč
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Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052 1 500,- Kč

Mateřská škola Přerov, Máchova 14, odloučené pracoviště 5 000,- Kč
Sokolská 26, Přerov, IČ: 62350161
Mateřská škola Přerov-Újezdec, Hlavní 61, odloučené pracoviště 4 500,- Kč
Přerov-Lověšice, Mírová 19, IČ: 70887608
Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19, IČ: 49558960 4 000,- Kč
Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, odloučené pracoviště 3 500,- Kč
Přerov - Henčlov, Zakladatelů 69, IČ: 60782200
Mateřská škola Přerov-Újezdec, Hlavní 61, IČ: 70887608 3 000,- Kč

Hlasování:
Pro: 8
Nepřítomni: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Vrána.

559/20/10/2015 Informace o činnosti pracovní skupiny pro zabezpečení oslav roku 
2015. Přerovský rádce: vyhodnocení dotazníku Přerovské vánoční 
oslavy

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský a náměstek primátora 
Bc. Tomáš Navrátil.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o činnosti pracovní skupiny pro 
zabezpečení oslav roku 2015 a vyhodnocení dotazníku Přerovské vánoční oslavy.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Vzhledem k tomu, že zapojení rádci vyjádřili zájem o umístění kluziště ve městě,                

Ing. Novotná zpracuje na příští radu návrh, jakým způsobem by to mohlo být řešeno, a to 
včetně ceny a možného umístění.

Hlasování:
Pro: 8
Nepřítomni: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Vrána.

560/20/10/2015 Žádost o vyvěšení moravské vlajky 

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

Rada města Přerova po projednání neschvaluje zapojení města Přerova do 6. ročníku iniciativy 
Moravské národní obce "Za vyvěšování moravské vlajky".

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
 Dal protinávrh - schválit zapojení města Přerova
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Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského:
Pro: Ing. Holan, Ing. Měřínský.
Proti: p. Košutek, Bc. Navrátil, Mgr. Netopilová.
Zdrželi se: Mgr. Puchalský, Ing. Kohout, Ing.arch. Horký.
Nepřítomni: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Vrána.

Hlasování o předloženém materiálu:
Pro: Ing. arch. Horký, Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Mgr. Puchalský, p. Košutek, Bc. 

Navrátil.
Proti: Ing. Holan, Ing. Měřínský.
Nepřítomni: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Vrána.

561/20/10/2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat            
se podněty a připomínkami vznesenými na 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. V. Puchalský

Termín: 30.6.2015

Hlasování:
Pro: 8
Nepřítomni: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Vrána.

562/20/10/2015 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 
předpisů

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, tajemník MMPr 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, vnitřního předpisu č. 4/2015 a vnitřního předpisu č. 8/2015, a to ve znění dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy.
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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 311,7, a to s účinností od 15. 6. 2015 do 1. 7. 2015,
 na 312,7, a to s účinností od 1.7.2015 do 1.10.2015,
 na 311,7, a to s účinností od 1.10.2015 do 31.12.2015,
 na 310,7, a to s účinností od 1.1.2016 do 31.5.2016,
 na 308,7, a to s účinností od 1. 6. 2016 do 30.6.2016, 
 na 304,7, a to s účinností od 1. 7. 2016.

Hlasování:
Pro: 8
Nepřítomni: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Vrána.

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

Primátor Mgr. Puchalský:
 nový termín konání schůze Rady města Přerova  – čtvrtek 16. července od 13.00 hodin.

Hlasování:
Pro: 8
Nepřítomni: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Vrána.

 Aktuální informace z jednání ohledně strategické zóny 

 Informace rozšíření Palackého ulice. Návrh usnesení:

563/20/11/2015 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla zadat vypracování protihlukové studie ulice Palackého společnosti Ekological 
Consulting, a.s.,  Olomouc, za částku 34.400 Kč bez DPH, (41.624 Kč s DPH).

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

Hlasování:
Pro: 8
Nepřítomni: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Vrána.
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 Podnět Výboru pro školství a sport, usnesení ZM 183/7/10/2015 – analýza a případné značení 
významných cílů

564/20/11/2015 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského

Rada města Přerova po projednání ukládá vedoucímu odboru správy majetku a komunálních služeb 
ve spolupráci s KISEM provést analýzu a následné doplnění orientačního navigačního systému 
významných místních cílů.

Hlasování:
Pro: 8
Nepřítomni: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Vrána.

 Podnět Výboru pro školství a sport, usnesení ZM 184/7/10/2015 – kontrola technického stavu 
dětských hřišť

565/20/11/2015 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského

Rada města Přerova po projednání ukládá vedoucímu odboru správy majetku a komunálních služeb, 
aby podal zprávu o stavu dětských hřišť a o tom, jak byla technicky zkontrolovaná v letošním roce.

Hlasování:
Pro: 8
Nepřítomni: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Vrána.

Předsedající schůze pan primátor Mgr. Puchalský se znovu vrátil k projednávání materiálu, ke kterému 
se rada prve neusnesla (viz. strana 6 zápisu).

519/20/5/2015 Přerovská stavba roku 2014 - výsledky soutěže

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje výsledky soutěže Přerovská stavba roku 2014

2. bere na vědomí podněty členů poroty pro další ročníky soutěže

3. ukládá vedoucímu odboru koncepce a strategického rozvoje připravit pro Radu města 
Přerova vypracování nových zásad soutěže Přerovská stavba roku 2015.

Odpovídá: Ing. P. Gala

Termín: 31.8.2015

Ing. Kohout:
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 Já jsem pro to, materiál schválit. Já si nemyslím, že Ing. Horký je ve střetu zájmu. Nebude mít 
zpětné finanční plnění, zakázka je uzavřena, nebyl členem hodnotící komise. 

Ing. Měřínský:
 Výběr dělali nezávislí odborníci.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Navrhuji nový bod 3. usnesení: ukládá vedoucímu odboru koncepce a strategického 

rozvoje připravit pro Radu města Přerova vypracování nových zásad soutěže Přerovská 
stavba roku 2015. Termín 31.8.2015

Hlasování o doplněném usnesení:
Pro: 7
Nehlasoval: Ing. arch. Horký.
Nepřítomni: Ing. Vrána, p. Pospíšilík, p. Neuls.

Z jednání Rady města Přerova se omluvil náměstek primátora Bc. Navrátil – je přítomno 7 radních.

Ing. Měřínský:
 Informace k cyklodomu. Budou vedena další jednání, diskuse k financování a vysoutěžení.
 Informace o stavu finančních prostředků ke dni 8.6.2015
Celkem finančních prostředků                                    286 596 218,53 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 08.06.2015                             205 594 718,53 Kč   

Ing. arch. Horký:
 Obnova vodorovného značení – je zpracován přehled. Bude jednat s náměstkem Ing. 

Měřínským o možnosti realizace přeznačení v letošním roce.

Ing. Kohout:
 Informace o služební cestě do Děčína – s asistenty prevence kriminality. V Děčíně projekt běží 

7 let. Výměna zkušeností mezi asistenty, jednání s ředitelem Městské policie. Spolupráce bude 
pokračovat.

 Informace o přípravě služební cesty do Bardějova za účelem získání zkušeností v oblasti 
prevence kriminality a práce s romskou komunitou.

 Informace k hlukové vyhlášce – uvedl některé připomínky k problematice. 



44

12. ZÁVĚR, TISKOVÉ ZPRÁVY

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 20. schůzi Rady města Přerova dne 11. června 2015 
v 17.45 hodin

V Přerově dne 17. června 2015

       Mgr. Vladimír Puchalský                                                                                   Ing. Jiří Kohout
primátor Statutárního města Přerova                                                                  člen Rady města Přerova


