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USNESENÍ z 21. schůze Rady města Přerova konaného dne 25. června 2015

514/21/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení upraveného programu 21. schůze 
Rady města Přerova konané dne 25. června 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 21. schůze Rady města Přerova konané dne 25. června 2015,

2. schvaluje Ing. Vladimíra Holana ověřovatelem usnesení a zápisu 21. schůze Rady města 
Přerova.

515/21/3/2015 Personální změna - Hlavní inventarizační komise

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává s účinností k 24. 8. 2015 z funkce organizačního pracovníka Hlavní inventarizační 
komise paní Danu Šmídovou,

2. jmenuje s účinností od 25. 8. 2015 organizační pracovnicí Hlavní inventarizační komise paní 
Helenu Neuwirtovou.

516/21/3/2015 Návrh na personální změny.

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává s účinností k 30. 6. 2015 z funkce člena Komise pro otevřenou radnici pana Ondřeje 
Lutonského (ČSSD),

2. jmenuje s účinností od 1. 7. 2015 členkou Komise pro otevřenou radnici paní Jitku 
Poláškovou (ČSSD),

3. odvolává s účinností k 30. 6. 2015 z funkce členky Komise pro občanské záležitosti paní Věru 
Žákovou (KSČM),

4. jmenuje s účinností od 1. 7. 2015 do funkce člena Komise pro občanské záležitosti pana Karla 
Skřečka (KSČM),

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit předsedou Výboru pro školství a sport 
náměstka primátora Pavla Košutka.

517/21/3/2015 Návrh na personální změny

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává s účinností k 30. 6. 2015 z funkce člena Komise pro projednávání záměrů v 
majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty Ing. Ondřeje Sváka,

2. jmenuje s účinností od 1. 7. 2015 pana Ivana Kandráče členem Komise pro projednávání 
záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty,
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova odvolat z funkce člena Výboru pro plán, 
rozvoj, investice a dopravu Ing. Tomáše Tužína,

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit členem Výboru pro plán, rozvoj, 
investice a dopravu Ing. Ondřeje Sváka.

518/21/4/2015 Obecně závazná vyhláška č...../2015, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č...../2015, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2013,              
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová

Termín: 31.7.2015

519/21/4/2015 Vnitřní předpis č. .../2015 Zásady upravující rozpočtový proces a 
následné vyhodnocování rozpočtu

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Vnitřní 
předpis č. .../2015 Zásady upravující rozpočtový proces a následné vyhodnocování rozpočtu dle 
přílohy důvodové zprávy.

520/21/4/2015 Rozpočtové opatření č. 11

Rada města Přerova po projednání:

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

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

521/21/4/2015 Bankovní účty příspěvkových organizací města

Rada města Přerova po projednání doporučuje příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním 
městem Přerov prověřit možnost bezplatného poskytování bankovních služeb u peněžních ústavů.

522/21/4/2015 Žádost o poskytnutí finančních prostředků Soukromému institutu 
vzdělávání, o.p.s.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 
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.),

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu a 
závazného ukazatele:
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PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

8115 210 Změna stavu 
krátkodobých 
prostř. na bank. 
účtech

331 943,0 + 6,0 331 949,0

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

3429 110 Ostatní zájmová 
činnost a rekreace

10,0 + 6,0 16,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a grantový 
program

24 165,3 + 6,0 24 171,3

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Petra 
Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu v oblasti samostatné působnosti a k jeho 
uzavření a podpisu.

523/21/4/2015 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci  

Rada města Přerova po projednání:

1) podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem 
a Přerovskou rozvojovou, s. r. o., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, IČ 27831337, 
jako příjemcem, ve výši 2 000 000 Kč za účelem financování projektu Parkovací dům pro 
kola, Přerov. Návratnou finanční výpomoc je povinen příjemce vrátit do rozpočtu 
poskytovatele nejpozději do 31.12.2022, a to v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 
250 000 Kč, přičemž první splátka bude uhrazena ke dni 20.03.2021. Návratná finanční 
výpomoc je poskytována jako bezúročná,

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

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4216 210 Ostatní 
investiční 
přijaté transfery 
ze státního 
rozpočtu

40 168,4 + 2 000,0 42 168,4

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

6409 210 Ostatní činnosti 
jinde nezařazené 
(Přerovská 
rozvojová, s. r. o.) 

0,0 + 2 000,0 2 000,0
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a grantový 
program

24 171,3 * + 2 000,0 26 171,3

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
3) podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Petra 
Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1. návrhu na usnesení včetně jejího 
podpisu.

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová

Termín: 30.9.2015

524/21/5/2015 4. změna Územního plánu města Přerova - zadání

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s 
ustanovením § 47 odst. 5 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, schválit zadání 4. změny Územního plánu města Přerova, které je přílohou tohoto 
návrhu na usnesení.

525/21/5/2015 Smlouva o výpůjčce projektové dokumentace "Rozšíření ul. Palackého 
v Přerově".

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce projektové dokumentace "Rozšíření ul. Palackého v 
Přerově" mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
správa Olomouc, Wolkerova 24a,779 11 Olomouc, IČ 659 93 390, jako vypůjčitelem a 
společností PRINTES-ATELIER s.r.o.,Mostní 1876/11a,750 02 Přerov, IČ 25391089 jako 
zpracovatelem projektové dokumentace.

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

526/21/5/2015 Plánovací smlouva

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření plánovací smlouvy bez 
finanční účasti statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem a žadateli 
panem P. M. paní L.R, manželi Mgr. J. K. a Mgr. B. K., manželi M. Ch. a D. Ch.,                   
na vybudování nové veřejné infrastruktury - komunikace a zpevněných ploch, vodovodu, 
tlakové kanalizace, veřejného osvětlení na pozemcích p. č. 1027/7 a p. č. 1028 v k. ú. Újezdec 
u Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Pavla Košutka k 
jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a 
podpisu.

527/21/5/2015 Dopracování částí strategie ITI Olomoucké aglomerace - příkazní 
smlouva
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Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje výjimku z Vnitřního předpisu č. 9/2012 Zásady postupu při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí, v platném znění, článku IV., bodu 3. Zadávání 
veřejných zakázek na dodávky a služby v hodnotě od 100 000 Kč bez DPH a nepřesahující 
200 000 Kč bez DPH, kdy smlouva dle bodu 2. bude uzavřena přímo s Regionální agenturou 
pro rozvoj střední Moravy z.s.p.o., se sídlem Horní náměstí 367/5, 772 00 Olomouc, 
IČ: 64631109,

2. schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako příkazcem a 
Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy z.s.p.o., se sídlem Horní náměstí 367/5, 
772 00 Olomouc, IČ: 64631109 jako příkazníkem. Předmětem příkazní smlouvy je 
"Dopracování částí strategie ITI OA". Odměna příkazníka bude stanovena podle skutečně 
odpracovaných hodin vykázaných příkazníkem, přičemž hodinová sazba činí 500 Kč/hod. bez 
DPH (tj. 605 Kč/hod. s 21% DPH). Celková odměna příkazníka nepřekročí částku 150 000 Kč 
bez DPH (tj. 181 500 Kč vč. 21% DPH),

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

4. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

6409 219 Ostatní činnosti 
j. n. (rezerva)

93 107,5 * - 182,0 92 925,5

3639 410 Komunální 
služby a územní 
rozvoj j. n. 
(koncepce a 
rozvoj)

751,9 + 182,0 933,9

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

528/21/6/2015 Centralizace nákupů – schválení smluv o společném postupu při 
zadání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie na období 2016 
a 2017

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu veřejných zadavatelů při zadání veřejné 
zakázky podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to za účelem 
společného postupu při zadávání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie na období 
2016 a 2017, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě dle přílohy č. 1 
(„Smlouva o vzniku společnosti“)

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
souvisejícího s uzavřením Smlouvy o vzniku společnosti, k jeho uzavření a jeho podpisu

529/21/6/2015 Veřejná zakázka - Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Regenerace panelového sídliště Trávník – 2. etapa“ – schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 
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komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a 
hodnocení nabídek, rozpočtové opatření

Rada města Přerova po projednání:

1 schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby - Zpracování 
projektové dokumentace s názvem „Regenerace panelového sídliště Trávník – 2. etapa“ dle 
příloh č. 1 - 2,

2 schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby -
Zpracování projektové dokumentace s názvem „Regenerace panelového sídliště Trávník – 2. 
etapa“, 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, za podmínky 
finančního krytí nákladů na zpracování projektové dokumentace z rozpočtu města Přerova,

3 schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ
1. ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Olomouc, Tylova 1136/4, PSČ 

77200
25849280

2. DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 
5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

42767377

3. EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 62361457
4. PRINTES - ATELIER s.r.o., Přerov - Přerov I-Město, Mostní 

1876/11a, PSČ 75002
25391089

5. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 
Karlín, 186 00 Praha 8

45797170

6. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, Poruba, 708 
00 Ostrava

27787443

7. Ateliér Velehradský, s. r. o., Brno, Libušino údolí 203/76, PSČ 
62300, 

29263140

8. AMTB, s.r.o., Hanušova 100/10, Lazce, 779 00 Olomouc 26381397
9. Ing.arch. Zbyněk Musil, Pechova 1557/11, 615 00, Brno - Židenice 72455268

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. Vladimír Holan Zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele
2. Ing. Miroslava Machurová Odbor PRI Ing. Zdeněk Dostál Odbor PRI
3. Ing. Tomáš Tužín Výbor PRID

(odborník)
Ing.arch.Jan Horký Výbor PRID

(odborník)

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 o veřejné 
zakázce podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídky, Rozhodnutí o 
vyloučení uchazečů a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a dalších souvisejících 
dokumentů,

6 pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho 
uzavření a jeho podpisu,
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7 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet po 
úpravě

4216 210 Ostatní investiční přijaté 
transfery ze státního 
rozpočtu

42 168,4 * + 352,5 42 520,9

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

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

rozpočet po 
úpravě

510 akce obsažené v upraveném 
rozpočtu roku 2014 – financování 
do doby převedení nedočerp. 
zdrojů

500,0 * - 500,0 0,0

021 Projektové dokumentace 
(investice)

2 977,3 + 852,5 3 829,8

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

530/21/6/2015 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, 
Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. Čekyně, k.ú. Penčice, 
k.ú.Přerov)“ -  schválení zadávacích podmínek a odůvodnění veřejné 
zakázky, schválení zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komisí 
pro otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a 
hodnocení nabídek

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje oznámení o zakázce a zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce „Rekonstrukce chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, 
k.ú. Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.Přerov)“ dle příloh č. 1 až 6,

2. schvaluje „Odůvodnění veřejné zakázky“ dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 7,

3. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce 
chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. Čekyně, k.ú. 
Penčice, k.ú.Přerov)“, v otevřeném řízení, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za splnění podmínky ustanovení § 
86 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

4. ustanovuje dle § 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace
p.Rudolf Neuls zástupce zadavatele Ing.arch.Jan Horký zástupce zadavatele
Ing. Hedvika Hubáčková Odbor MAJ Mgr. Zdeněk Vojtášek Odbor MAJ
Ing. Zdeněk Dostál Odbor PRI Ing. Miroslava 

Machurová
Odbor PRI

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace
Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek
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5. ustanovuje dle § 59 a § 74 zákona komisi pro posuzování kvalifikace, posouzení a 
hodnocení nabídek ve složení:

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace
p.Pavel Košutek zástupce zadavatele Ing. Vladimír Holan zástupce zadavatele

Miloslav Šváček člen výboru místní části 
Penčice

Ludmila Štefanová předseda výboru místní 
části Penčice

Ing. Bohumír Střelec předseda výboru místní 
části Čekyně (odborník)

Ing. Jiří Draška předseda výboru místní 
části Předmostí
(odborník)

Marek Dostál Výbor PRID Mgr. Robert Pavlíček Výbor PRID
Ing. Karel Kuchař projektant (odborník) Ing.František Marek projektant (odborník)

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace
Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

6. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 
zakázce podle bodu 1 a 2 tohoto usnesení, zejména Odůvodnění veřejné zakázky, Zadávací 
dokumentace, Rozhodnutí o vyloučení uchazečů, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, 
Oznámení o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících 
dokumentů,

7. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho 
uzavření a jeho podpisu.

531/21/7/2015 Souhlas zřizovatele s uzavřením pronájmu nemovitého majetku a 
nebytových prostor na dobu delší než 12 měsíců.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi 
Kulturními a informačními službami města Přerova a subjektem Jan Dohnal, Klivarova 2611/3, 750 
02 Přerov – Přerov I-Město, IČ 87389908 – nájem nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 148, 
příslušné k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov (Městský dům, 
Kratochvílova 1). Jedná se o nebytové prostory o celkové výměře 299,73 m2, z toho prostory o 
výměře 122,47 m2 (provozní zázemí a sklady) a prostory o výměře 177,26 m2 (hlavní provozní 
místnost, bar, salonek) budou využívány jako „Cafe bar Matrix“. Měsíční nájemné nebytových prostor 
se stanovuje ve výši 10 240,78 Kč + DPH v platné výši základní sazby.

532/21/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod částí 
pozemku p.č. 3619/1, ost. plocha, o výměře cca 15 m2, v k.ú. Přerov.

533/21/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby si vyhradilo rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova – úplatném převodu pozemku p.č. 806/2, ost. plocha, o výměře 517 
m2, v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod pozemku p.č. 806/2, ost. plocha, o výměře 517 m2 v k.ú. Přerov.

534/21/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části 
pozemku p.č. 75/1, ost. plocha, o výměře 7 m2 , v k.ú. Přerov.

535/21/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku 
p.č 4293/1, o výměře cca 1 m2 a p.č. 5196/1, o výměře cca 1 m2 oba v k.ú. Přerov.

536/21/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – pacht  nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku 
p.č. 138, ost. plocha, , o výměře 56 m2 , v k.ú. Lýsky.

537/21/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova.

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

538/21/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části 
pozemku p.č. 560, ost. plocha , o výměře 0,5 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova do vlastnictví statutárního 
města Přerova.

539/21/7/2015 Záměr statutárního města Přerova  úplatný převod nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerov - spoluvlastnického podílu k 
pozemku p.č. 3118/3 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
spoluvlastnického podílu ve výši id. 617/20176, k pozemku p.č. 3118/3, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 226 m2 v k. ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerov.

540/21/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – směna a úplatný převod 
nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu části pozemku p.č. 37, ost. plocha, o 
výměře cca 130 m2 ve spoluvlastnictví T*** K*** a J***N*** každý id. ½ vlastnického 
podílu za část pozemku p.č. 40/1, zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře cca 100 m2 ve 
vlastnictví statutárního města Přerova. Směna pozemků bude realizována s doplatkem rozdílu 
cen směňovaných pozemků.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 40/1, zast. 
plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře cca 50 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova.

541/21/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení.

Rada města Přerova po projednání se neusnesla schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod části pozemku p.č 3091/1, ost. plocha, o výměře cca 20 m2, v k.ú. Přerov a vyhlášení 
výběrového řízení na prodej nemovité věci 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. Zájemci o výběrové řízení 
uhradí poplatek ve výši 2 420,- Kč (včetně DPH).

542/21/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice                                                                                    

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 378/14/7/2015 přijaté na 14. schůzi konané dne 9.4.2015, bod 2.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 283/2, zahrada, o 
výměře 391 m2 v k.ú. Dluhonice.

543/21/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 2144/15,  v 
objektu bytový dům č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 1158,  v k.ú. Přerov (nám. Fr. Rasche 7).  

Rada města Přerova po projednání se neusnesla schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod bytové jednotky č. 2144/15, v objektu bytový dům č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 1158, v k.ú. Přerov, nám. Fr. Rasche 7, o celkové výměře 86,4 m2 včetně s 
ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2144, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1158, v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 1158, zast. pl. a 
nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 837/12019 z vlastnictví společnosti COSACO TREND s.r.o., se 
sídlem Olomouc, Hejčín, Nová hejčínská 386/2, IČ 28635019 do vlastnictví statutárního města 
Přerova.

544/21/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 24 v k.ú. Penčice  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
pozemku p.č. 24, trvalý travní porost, o výměře 3867 m2 v k.ú. Penčice.

545/21/7/2015 Záměr převodu  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – budovy č.p. 830  v k.ú. Přerov.
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný 
převod a schválit bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – budovy 
občanské vybavenosti č.p. 830, postavené na pozemku p.č. 5307/92, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 
Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

546/21/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 677 v k.ú. 
Čekyně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 
pozemku p.č. 677, zahrada, o výměře cca 450 m2 v k.ú. Čekyně.

547/21/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 549/18, 
549/19, oba  v  k.ú. Lověšice u Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout o záměru statutárního 
města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
pozemků p.č. 549/18, orná půda, o výměře 1.059 m2, p.č. 549/19, orná půda, o výměře 1.218 
m2, oba v k.ú. Lověšice u Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
549/18, orná půda, o výměře 1.059 m2, p.č. 549/19, orná půda, o výměře 1.218 m2, oba v k.ú. 
Lověšice u Přerova.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemkům p.č. 
549/18, orná půda, o výměře 1.059 m2, p.č. 549/19, orná půda, o výměře 1.218 m2, oba v k.ú. 
Lověšice u Přerova.

548/21/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1019/14, p.č. 2645/1, 
p.č. 2883/24, p.č. 4293/1 a p.č. 4923 vše v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části 
pozemku p.č. 1019/14, ostatní plocha, o výměře cca 2,5 m2, p.č. 2645/1, ostatní plocha, o výměře cca 
2,5 m2, p.č. 2883/24, ostatní plocha, o výměře cca 2,5 m2, p.č. 4293/1, ostatní plocha, o výměře cca 
2,5 m2 a p.č. 4923, ostatní plocha, o výměře cca 2,5 m2 vše v k.ú. Přerov.

549/21/7/2015 Převod  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 2639/11, vše  v k.ú. Přerov a nájem nemovitých věcí -
části pozemku p.č. 2639/14  v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2639/11, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 20 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví R. Š., ze cenu v čase a místě obvyklou 15 000,- Kč 
(tj. 750,-Kč/m2)

2 schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 31.8.2001, ve znění dodatku č. 1, 
ze dne 30.6.2003 a dodatku č. 2. ze dne 19.7.2010 na nájem společně užívaného pozemku p.č. 
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2639/14, ostatní plocha o výměře 159 m2 v k.ú. Přerov. Nájemní vztah je uzavřen mezi 
statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a vlastníky garáží postavených na pozemcích 
p.č. 2639/4, p.č.2639/5, p.č. 2639/6, p.č. 2639/7, p.č. 2639/8, p.č. 2639/9, p.č. 2639/10, p.č. 
2639/11, p.č. 2637/8, p.č. 2637/9, p.č. 2639/10, p.č. 2637/11, p.č. 2637/12 vše v k.ú. Přerov. 
Dodatkem č. 3 bude provedena změna v osobě nájemce, kdy místo manželů J. a A.Š.( z 
důvodu pozbytí vlastnického práva ke stavbě garáže na pozemku p.č. 2639/11 v k.ú. Přerov) 
bude uzavřen dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 31.8.2001, kde do práv a povinností ze 
smlouvy vyplývající vstoupí pan R. Š., ve znění přílohy č. 1.

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

550/21/7/2015 Převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města  Přerova    
části pozemku  p.č. 5935/16  a  p.č.  5935/17 v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 
5935/16, orná půda, o výměře cca 5 m2 v k.ú. Přerov a to tak, že nejprve bude mezi smluvními 
stranami ***, (budoucí prodávající) a statutárním městem Přerov, (budoucí kupující) uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí kupní, ve které bude ujednání, že kupní smlouva bude uzavřena 
po vyhotovení geometrického plánu na zaměření účelové komunikace („ Oprava účelové 
komunikace – výjezd z areálu RESTA DAKON s.r.o“.) Kupní smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí kupující předloží budoucímu prodávajícímu 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
stáčky na výše uvedeném pozemku. Cena pozemku je stanovena na ve znaleckém posudku č. 
2/15 znalce ***a činí 200,- Kč/m2. Budoucí kupující uhradí náklady spojené s převodem ( tj. 
náklady na geometrický plán, znalecký posudek, a správní poplatek za vklad práva do katastru 
nemovitostí).

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 
5935/17, orná půda, o výměře cca 7 m2 v k.ú. Přerov, a to tak že nejprve bude mezi smluvními 
stranami ***, (budoucí prodávající) a statutárním městem Přerov, (budoucí kupující) uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí kupní, ve které bude ujednání, že kupní smlouva bude uzavřena 
po vyhotovení geometrického plánu na zaměření účelové komunikace („ Oprava účelové 
komunikace – výjezd z areálu RESTA DAKON s.r.o“.) Kupní smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí kupující předloží budoucímu prodávajícímu 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
stáčky na výše uvedeném pozemku. Cena pozemku je stanovena na ve znaleckém posudku č. 
2/15 znalce *** a činí 200,- Kč/m2. Budoucí kupující uhradí náklady spojené s převodem ( tj. 
náklady na geometrický plán, znalecký posudek, a správní poplatek za vklad práva do katastru 
nemovitostí).

551/21/7/2015 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku města - pozemku p.č. 
686/3 v k.ú. Újezdec u Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod - pozemku p.č.686/3, 
ostatní plocha, o výměře 10 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví J***K***do vlastnictví 
statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 4 300,- Kč, cena v místě a čase obvyklá, a 
uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č.1.
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Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.7.2015

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

552/21/7/2015 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města částí pozemku 
p.č. 2625/1, p.č. 2626, p.č. 5074/3, p.č. 5082 za část pozemku p.č. 2627/1 
vše v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení 
Zastupitelstva města Přerova č. 162/7/3/2015 ze dne 8.6.2015 a to tak, že nově zní,

"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje směnu části pozemku p.č. 2625/1, ostatní plocha díl "g", o 
výměře 119 m2, části pozemku p.č. 2626, ostatní plocha, díl "m", o výměře 8 m2, části pozemku p.č. 
5082, ostatní plocha díl "w", o výměře 15 m2 , části pozemku p.č. 2625/1, ostatní plocha, díl " h," o 
výměře 26 m2, části pozemku p.č. 5074/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, díl "u", o výměře 24 m2

vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerov, za část pozemku p.č. 2627/1, ostatní plocha 
, dle geometrického plánu č. 5761-93/2013, označenou jako díl "s", o výměře 20 m2, dále díl "p", o 
výměře 37 m2, a díl "o" o výměře 3 m2 vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti 
Přerov, IČ. 45180199, se sídlem Kratochvílova 116/6, Přerov I-Město, bez doplatku rozdílu cen. 
Statutární město Přerov uhradí náklady spojené s převodem ( tj. návrh na vklad vlastnického práva, 
znalecký posudek, geometrický plán). Dle nového návrhu přílohy."

553/21/7/2015 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerova –
prostoru sloužícího podnikání  v objektu jiná stavba č.p. 122, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku 
p.č.  34, v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20).

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v objektu jiná stavba č.p. 
122, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 34, v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 20) o celkové výměře 23,55 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a společností MIPEM Service s.r.o., se sídlem Přerov I – Město, Kosmákova 
306/58, IČ 25817108, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.8.2015. Výše nájemného bude činit 
35.989,20Kč/rok (bez DPH), tj. 1.656,-Kč/m2/rok u hlavní místnosti, 1.200,-Kč/m2/rok u 
vedlejší místností (dle nabídky zájemce). Účelem nájmu bude využití prostoru jako prodejna 
dárkového zboží a suvenýrů. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

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 včetně jeho podpisu.

554/21/7/2015 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
části prostor v objektu jiná stavba č.p. 64,  příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č.  3346/7, v k.ú. Přerov -
bezbariérová garáž Kozlovská 17.
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Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část prostor v objektu jiná stavba č.p. 64, příslušném 
k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 3346/7, v k.ú. Přerov (Kozlovská 
17) - bezbariérové garáže č. 4 o výměře 23,70 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a S*** Š*** ***, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.7.2015. Výše nájemného 
bude činit 3.911,- Kč/rok (bez DPH), tj. 165,-Kč/m2/rok, která bude navýšena o příslušnou 
sazbu DPH. Účelem nájmu bude využití prostoru jako bezbariérová garáž. Náklady na 
spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.6.2015

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

555/21/7/2015 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
pozemků p.č. 1265/3 a p.č. 1284/3 v k.ú. Henčlov.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody ve znění přílohy č. 1 mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a OHL ŽS a.s., IČ 46342796, DIČ: CZ 46342796, se sídlem Brno, Veveří, 
Burešova 938/17, PSČ 602 00, jako nájemcem, kterým bude ke dni 15.6.2015 ukončen 
nájemní vztah k pozemkům p.č. 1265/3, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 3540 m2 a 
p.č. 1284/3 ostatní plocha, manipulační plocha , o výměře 11 785 m2, oba v k.ú. Henčlov, 
založený nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne 18.11.2014.

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 včetně jeho podpisu.

556/21/7/2015 Nájem nemovitých věcí v majetku České republiky, právo hospodařit s 
majetkem státu přísluší Povodí Moravy s.p., IČ 70890013, se sídlem 
Dřevařská 932/11, Brno - částí pozemků p.č. 2637/5, p.č. 5006/2, p.č. 
5007/2 a p.č. 6855, vše v k.ú. Přerov, obec Přerov

Rada města Přerova po projednání 
1. schvaluje nájem částí pozemků p.č. 2637/5 (ostatní plocha - neplodná půda), p.č. 5006/2 

(ostatní plocha - neplodná půda), p.č. 5007/2 (ostatní plocha - neplodná půda) a p.č. 6855 
(vodní plocha) o celkové výměře 1224 m2 v k.ú. a obci Přerov za účelem umístění stavby 
Tyršova mostu v Přerově. Smlouva bude uzavřena mezi Českou republikou, Povodím Moravy 
s.p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, Brno jako pronajímatelem a statutárním 
městem Přerov jako nájemcem, ve znění dle přílohy č. 1, a to na dobu určitou, od 1.1.2015 do 
dne vkladu věcného břemene - služebnosti stavby Tyršova mostu do katastru nemovitostí. 
Nájemné bude činit 17,30 Kč/m2/rok, tj. celkem 21.175 Kč/rok. Součástí nájemní smlouvy 
bude ujednání o vydání úhrady za užívání předmětu nájmu do doby uzavření nájemní 
smlouvy, a to za dobu od 1.1.2012 do 31.12.2014 v rozsahu 1491,5 m2, tj. celkem 111.965 Kč 
a dále prohlášení smluvních stran, že touto smlouvou jsou veškeré jejich vzniklé nároky v 
souvislosti s umístěním stavby Tyršova mostu zcela vyrovnány.

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 
návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.
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557/21/7/2015 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1028 v k.ú. 
Přerov v majetku statutárního města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu - 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 případně rekonstrukce a odstranění k tíži pozemku p.č. 1028, ost. 
plocha, v k.ú. Újezdec u Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č.1.

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena úplatně a to na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene – služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím 
povinným z věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 
405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé. 
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného břemene –
služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene – služebnosti na výše uvedeném pozemku, včetně ochranného pásma a znalecký
posudek, kterým bude stanovena jedno rázová výše úhrady za zřízení věcného břemene – služebnosti 
včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti do katastru 
nemovitostí.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.7.2015

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

558/21/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 5466/31 v k.ú. 
Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat opravovat a udržovat 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 zajištění provozu, údržby, obnovy, výměny modernizace nebo zlepšení výkonnosti, 
včetně jejího odstranění, k tíži pozemku p.č. 5466/31, ostatní plocha, ostatní komunikace v 
k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, zastoupené společností ENPRO Energo s.r.o., se sídlem, 
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Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, IČ. 28628250, pro stavbu „Přerov Hostýnská AVČ, RD, 
DTS č. IV-128006514/VB/1“.

Věcné břemeno bude zřízeno na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ve znění přílohy č. 1, na 
dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, která činí 126 480,- Kč, včetně 
DPH. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 6054-27/2014, vyhotovený 
Jiřím Spáčilem - GEODES, Žerotínovo nám. 30, Přerov.

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

559/21/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 4957/3 v k.ú. 
Přerov,    v majetku statutárního města Přerova.  

Rada města Přerova po projednání:

1 se neusnesla schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat distribuční soustavu –
podzemní kabelové vedení NN, přípojkovou kabelovou skříň s tím spojeného omezení, 
spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřených třetích osob 
přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 
případné rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení NN 
a přípojkové kabelové skříně k tíži pozemku p.č. 4957/3 v k.ú. Přerov, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. Věcné 
břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve 
bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi 
statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene - služebnosti na 
straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena ve znění 
přílohy č. 3.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného břemene -
služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma. Znalecký 
posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně 
ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene nechá vypracovat vlastník pozemků 
statutární město Přerov. Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 
plánu, znaleckého posudku a správní 
poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.7.2015

2. se neusnesla pověřit náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání 
dle bodu 1. návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.
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560/21/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku  p.č. 4306/33,v k.ú. 
Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  

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 
pověřených třetích osob přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy –
podzemního kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 4306/33 v k.ú. Přerov, v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 5955-226/2014, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.Smlouva o zřízení věcného 
břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným z věcného břemene 
a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako 
oprávněným z věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem č.442-009/2015, ve výši 3.150,- Kč, včetně DPH. Oprávněný uhradí 
správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí. Smlouva bude uzavřena ve znění 
přílohy č. 3.

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

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.7.2015

561/21/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 4973/14, p.č. 
4973/16, oba v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové 
vedení VN a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit 
oprávněnému a jím pověřených třetích osob přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za 
účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční 
soustavy – podzemního kabelového vedení VN k tíži pozemků p.č. 4973/14, p.č. 4973/16 v 
k.ú. Přerov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín 
IV-Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, 
jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě 

znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Věcné břemeno – služebnost bude 
zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene -
služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene -
služebnosti na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. Smlouva o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena ve znění přílohy č. 3.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného břemene -
služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích včetně ochranného pásma. Znalecký 
posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně 
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ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene nechá vypracovat vlastník pozemků 
statutární město Přerov. Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 
plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene -
služebnosti do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.7.2015

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

562/21/7/2015 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – soubor velkoformátových fotografií do vlastnictví 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod movitých věcí – souboru velkoformátových fotografií Martina Frouze, inv. č. 520-00000009 z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační 
služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ve znění dle 
přílohy.

563/21/7/2015 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov –  notebooku DELL VOSTRO 3550 včetně příslušenství,  
multifunkční tiskárny HP OFFICEJET 6500 A PLUS a licencí. 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí - notebooku DELL VOSTRO 3550 včetně 
operačního systému Windows 7 Professional, software Office Home Business 2010CZ PKC a 
brašny Modecom Mark, inv. č. I-00367-2011, multifunkční duplexní tiskárny HP Officejet 6 
500 A Plus, inv. č. I-00368-2011, z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví 
příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, se sídlem 
Olomouc - Lazce, U sportovní haly 544/1a, IČ 60338911 ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.7.2015

2. schvaluje uzavření smlouvy o postoupení nevýhradní licence k užití díla - licence pro 
používání diagnostické metody Barvy života, Interaktivní diagnostika, produkt Třída v krizi, 
pro diagnostiku 30 rizikových skupin, inv.č. I-00366-2011, mezi statutárním městem Přerov, 
jako nabyvatelem oprávnění k užití díla a příspěvkovou organizacíe Pedagogicko-
psychologická poradna Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc - Lazce, U sportovní haly 
544/1a, IČ 60338911, jako postupníkem, ve znění dle přílohy. Nevýhradní licence bude 
postupiteli postoupena bezúplatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.7.2015

3. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.
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564/21/7/2015 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – 3 ks tabla s fotografiemi do vlastnictví příspěvkové 
organizace Muzeum Komenského v Přerově. 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí - 3 ks tabla s fotografiemi Zastupitelstva města 
Přerova pro rok 2010 - 2014, inv. č. 442-00011954, č. 442-00011955 a č. 442-00011956, 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: 31.7.2015

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

565/21/7/2015 Žádost o upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit upuštění od 
vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a vyřazení (odpis) pohledávky Statutárního města 
Přerova za panem J*** S***, která odpovídá dlužnému nájemnému z titulu užívání části pozemku p.č. 
27 ostatní plocha o výměře 24 m2 a pozemku p.č. 28 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2, oba 
v k. ú. Přerov, na základě nájemní smlouvy ze dne 12. 7. 2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 2. 2009 
ve výši 15.600,- Kč (dlužné nájemné) a ve výši 6.074,81 Kč (úroky z prodlení).

566/21/8/2015 Informace o zaměření Základní školy Přerov, U tenisu 4 na sportovní 
všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace Základní školy Přerov, U tenisu 4, k 
naplňování koncepce základní školy s názvem „Škola zaměřená na sportovní všestrannost a rozvoj 
pohybových dovedností žáků“.

567/21/8/2015 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem  

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

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2015

568/21/8/2015 Odměny ředitelům škol a školských zařízení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a 
mateřských škol a Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, zřízených statutárním 
městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci 
stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2015 ze 
státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje.
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Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2015

569/21/9/2015 Kritéria pro udělení souhlasu nebo nesouhlasu statutárním městem 
Přerovem podle ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o 
pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Kritéria pro udělení souhlasu nebo nesouhlasu 
statutárním městem Přerovem podle ustanovení§ 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v 
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Znění kritérií je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 26.6.2015

570/21/9/2015 Souhlas statutárního města Přerova jako vypravitele pohřbu se 
zastavením dědického řízení  

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí s postupem podle ustanovení § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních, ve znění pozdějších předpisů, aby dědické řízení bylo zastaveno a majetek nepatrné 
hodnoty byl vydán statutárnímu městu Přerovu jako vypraviteli pohřbu V.Z.

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k podpisu souhlasu dle bodu 1 návrhu na 
usnesení.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.8.2015

571/21/9/2015 Závazné stanovisko - souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova 
podle ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v 
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

Rada města Přerova po projednání:

1. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana R. L., nar. *** *** trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska je přílohou 
důvodové zprávy.
2. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana R. Č., nar. *** ***, 
trvale bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Znění závazného stanoviska je přílohou důvodové zprávy.
3. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní R. P., nar. *** ***, trvale 
bytem ***, ***, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska je přílohou 
důvodové zprávy.
4. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana R. U., nar. ***, trvale 
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bytem *** ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska je přílohou 
důvodové zprávy.
5. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní H. R., nar. ***, trvale 
bytem ***, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska je přílohou 
důvodové zprávy.
6. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana M. R., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska je přílohou 
důvodové zprávy.
7. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana F. H., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska je přílohou 
důvodové zprávy.
8. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana D. M., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska je přílohou 
důvodové zprávy.
9. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana V. S., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Marka Rybky, Přerov, 
Velké Novosady 1571/11, IČ 60791187. Znění závazného stanoviska je přílohou důvodové zprávy.
10. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana Š. L., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska je přílohou 
důvodové zprávy.
11. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana A. R., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska je přílohou 
důvodové zprávy.
12. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana D. D., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, ul. 9. května 74, IČ 
26928761. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska je přílohou důvodové 
zprávy.
13. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana J. R., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska je přílohou 
důvodové zprávy.
14. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní M. N., nar. ***, trvale 
bytem ***, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Marka Rybky, Přerov, 
Velké Novosady 1571/11, IČ 60791187. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného 
stanoviska je přílohou důvodové zprávy.
15. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana P. I., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
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2942/102, IČ 26928761. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska je přílohou 
důvodové zprávy.
16. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana I. G., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska je přílohou 
důvodové zprávy.
17. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana O. L., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska je přílohou 
důvodové zprávy.
18. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana B. P., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska je přílohou 
důvodové zprávy.
19. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana V. P., nar. ***1, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Znění závazného stanoviska je přílohou důvodové zprávy.
20. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana M. D., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Znění závazného stanoviska je přílohou důvodové zprávy.
21. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní K. S., nar. ***, trvale 
bytem ***, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Marka Rybky, Přerov, 
Velké Novosady 1571/11, IČ 60791187. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného 
stanoviska je přílohou důvodové zprávy.
22. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní K. G., nar. ***, trvale 
bytem ***, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Znění závazného stanoviska je přílohou důvodové zprávy.
23. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana Z. N., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Znění závazného stanoviska je přílohou důvodové zprávy.
24. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana I. F., ***, trvale bytem 
***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Marka Rybky, Přerov, Velké 
Novosady 1571/11, IČ 60791187. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska 
je přílohou důvodové zprávy.
25. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana F. P., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska je přílohou 
důvodové zprávy.
26. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana J.V., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska je přílohou 
důvodové zprávy.
27. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana K. N., nar. ***, trvale 
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bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská
2942/102, IČ 26928761. Znění závazného stanoviska je přílohou důvodové zprávy.
28. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana K. B., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Znění závazného stanoviska je přílohou důvodové zprávy.
29. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana R. O.e, nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Marka Rybky, Přerov, 
Velké Novosady 1571/11, IČ 60791187. Znění závazného stanoviska je přílohou důvodové zprávy.
30. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní Z. Č., nar. ***, trvale 
bytem ***, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Marka Rybky, Přerov, 
Velké Novosady 1571/11, IČ 60791187. Znění závazného stanoviska je přílohou důvodové zprávy.
31. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana R. K., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Znění závazného stanoviska je přílohou důvodové zprávy.
32. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana J. S., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatelky Michaely Sasákové, 
Přerov, Škodova 752/1, IČ 88848078. Znění závazného stanoviska je přílohou důvodové zprávy.
33. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní O. H., ***, trvale bytem 
***a společně posuzované osoby:
K. R., nar. ***,
L. R., nar. ***,
F. H., nar. ***,
s ní užívající za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Marka Rybky, Přerov, Velké 
Novosady 1571/11, IČ 60791187. Znění závazného stanoviska je přílohou důvodové zprávy.
34. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní P. S., nar. ***, trvale 
bytem *** která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Marka Rybky, Přerov, 
Velké Novosady 1571/11, IČ 60791187. Znění závazného stanoviska je přílohou důvodové zprávy.
35. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní J. D., nar. ***, trvale 
bytem ***, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Marka Rybky, Přerov, 
Velké Novosady 1571/11, IČ 60791187. Znění závazného stanoviska je přílohou důvodové zprávy.
36. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní M. H., nar. ***, trvale 
bytem ***, a společně posuzované osoby:
Natálie Havranová, ***,
užívající za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 2942/102, IČ 
26928761. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska je přílohou důvodové 
zprávy.
37. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana M. R., nar. *** ***, 
trvale bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska je přílohou 
důvodové zprávy.
38. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana V. Sch., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatelky Miluše Sasákové, 
Přerov, Velké Novosady 1571/1, IČ 62296400. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného 
stanoviska je přílohou důvodové zprávy.
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39. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana J. D., nar. ***, trvale 
bytem ***1, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Marka Rybky, Přerov, 
Velké Novosady 1571/11, IČ 60791187. Tento souhlas platí do 31.12.2015 a znění závazného 
stanoviska je přílohou důvodové zprávy.
40. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní N. E., nar. ***, trvale 
bytem ***, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Marka Rybky, Přerov, 
Velké Novosady 1571/11, IČ 60791187. Znění závazného stanoviska je přílohou důvodové zprávy.
41. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana R. A., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Tento souhlas platí do 31. 12. 2015 a znění závazného stanoviska je přílohou 
důvodové zprávy.
42. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana T. I., nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Znění závazného stanoviska je přílohou důvodové zprávy
43. vydává závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana D. D., nar. ***, trvale 
bytem *** a s ním společně posuzovanou osobu paní A. K., nar. ***, trvale bytem ***, kteří užívají za 
účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 2942/102, IČ 26928761. Znění 
závazného stanoviska je přílohou důvodové zprávy

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2015

572/21/9/2015 Aktivní politika zaměstnanosti ve vazbě na koncepci prevence 
kriminality

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí koncepční záměry manažera prevence kriminality Ing. Jiřího Kohouta.
2. zmocňuje manažera prevence kriminality Ing. Jiřího Kohouta k dalšímu jednání se státními 

institucemi a dalšími subjekty pro zajištění jejich participace na realizaci níže uvedeného 
koncepčního záměru.

3. ukládá náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi a tajemníkovi magistrátu Mgr. Petru 
Mlčochovi zajistit zřízení a personální obsazení pracovní skupiny, která bude koordinovat 
další kroky města při naplňování konceptu aktivní politiky zaměstnanosti.

573/21/10/2015 Žádost o částečné prominutí povinnosti uloženého odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a prominutí souvisejícího penále v plné výši

Rada města Přerova po projednání se neusnesla ve věci žádosti o částečné prominutí povinnosti 
uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí souvisejícího penále v plné výši.

574/21/10/2015 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 
na území města Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2015 na obnovu exteriéru památkově významných staveb na 
území města Přerova s níže uvedenými žadateli v uvedené výši:
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1. ***, ***, Přerov, na výměnu střešní krytiny a klempířských prvků objektu Macharova 2384/39,
Přerov, pozemek p.č. 1792, k.ú. Přerov, ve výši 50 000,- Kč,

2.
3. ***, *** zastoupená na základě plné moci Ing. Z.T., na výměnu střešní krytiny a klempířských 

prvků objektu Horní náměstí 12/12, Přerov, pozemek p.č. 356, k.ú. Přerov, ve výši 50 000,- Kč.

575/21/10/2015 Podání správní žaloby ve věci veřejné zakázky "Tyršův most v 
Přerově"  

Rada města Přerova po projednání nesouhlasí s podáním správní žaloby podle ust. § 65 a násl. zákona 
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, proti rozhodnutí předsedy Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 18.5.2015, č. j. ÚOHS-R182/2014/VZ-11712/2015/321/Oho, 
kterým byl zamítnut rozklad a potvrzeno uložení pokuty ve výši 50 000,- Kč za porušení zásady 
transparentnosti při zadání veřejné zakázky "Tyršův most v Přerově".

576/21/10/2015 Změna Zakladatelské listiny společnosti založené městem, obchodní 
společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
Zakladatelské listiny obchodní společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o., IČ 27831337, se sídlem 
Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, takto:

text v odstavci Za čtvrté Zakladatelské listiny ve znění "Společnost má tři jednatele. Statutárním 
orgánem této společnosti s ručením omezeným je každý jednatel. Jednatelé společnosti zastupují 
společnost ve všech věcech samostatně. Jednatelé společnosti se podepisují tak, že k vytištěné nebo 
vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Jednatelé společnosti netvoří kolektivní 
orgán." 

se nahrazuje textem "Společnost má jednoho jednatele, který je statutárním orgánem společnosti a 
zastupuje společnost ve všech věcech. Jednatel společnosti se podepisuje tak, že k vytištěné nebo 
vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis."
V ostatním se text Zakladatelské listiny nemění.

577/21/10/2015 Návrh smlouvy o partnerství

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí návrh smlouvy o partnerství mezi městy Kotor a Přerov,

2. ukládá Kanceláři primátora zabezpečit dojednání konečného nívrhu textu smlouvy o 
partnerství a připravit jej následně k projednání v Zastupitelstvu města Přerova.

578/21/10/2015 Jednací řád Rady města Přerova

Rada města Přerova po projednání vydává Jednací řád Rady města Přerova ve znění dle přílohy 
důvodové zprávy.

579/21/10/2015 Jednací řád komisí Rady města Přerova
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Rada města Přerova po projednání vydává Jednací řád komisí Rady města Přerova ve znění dle 
přílohy důvodové zprávy.

580/21/11/2015 Podnět člena Rady města p. Radka Pospíšilíka

Rada města Přerova po projednání ukládá vedoucímu Odboru správy majetku a komunálních služeb 
Mgr. Zdeňku Vojtáškovi zřídit pracovní skupinu na regeneraci lesního porostu Veselíčko - Svrčov.

581/21/11/2015 Podnět člena Rady města Ing. arch. Jana Horkého

Rada města Přerova po projednání:

1. ukládá Odboru řízení projektů a investic, aby ve spolupráci se zástupci Místního výboru 
Dluhonice a TJ Sokol Dluhonice zpracoval zadání pro výběr zhotovitele projektové 
dokumentace na nové hřiště vč. zázemí v m.č. Dluhonice a zvážil přitom vypsání soutěže o 
návrh,

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic ve spolupráci se zástupci Místního výboru Dluhonice 
a TJ Sokol Dluhonice zpracovat zadání pro projektovou přípravu na cyklostezku Dluhonice-
Předmostí v koordinaci s připravovanými dopravními stavbami.

582/21/11/2015 Podnět člena Rady města Ing. arch. Jana Horkého

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru řízení projektů a investic upravit a doplnit 
projektové dokumentace na Stavební úpravy Základní školy Přerov, Boženy Němcové 101/16, 750 02 
Přerov a na Stavební úpravy Základní školy Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov s cílem zvýšení kvality 
vnitřního prostředí těchto škol (stínění, vzduchotechnika, členění oken apod.).

583/21/11/2015 Podnět člena Rady města Ing. arch. Jana Horkého

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje zpracování studie 
úprav projektové dokumentace na cyklostezku na ulici Palackého dle závěrů pracovní skupiny pro 
cyklistickou dopravu.

584/21/11/2015 Žádost o poskytnutí dotace

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace na cestu 3 nominovaných dětí a 1 doprovodu na Mistrovství světa v Karate konané 
ve dnech 25. - 27.9.2015 v Japonsku.

V Přerově dne 25. 6. 2015

                    Ing. Petr Měřínský                         Ing. Vladimír Holan
náměstek primátora Statutárního města Přerova          člen Rady města Přerova


