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USNESENÍ z 22. schůze Rady města Přerova konané dne 21. července 2015

585/22/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení upraveného programu 22. schůze 
Rady města Přerova konané dne 21. července 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 22. schůze Rady města Přerova konané dne 21. července 2015,

2. schvaluje náměstka primátora Pavla Košutka ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze Rady 
města Přerova.

586/22/3/2015 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních
prostředků

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání volných finančních 
prostředků statutárního města Přerova za období od 01.04.2015 do 30.06.2015.

587/22/4/2015 Rozpočtové opatření č. 12

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).

588/22/4/2015 Útulek pro zvířata - přijetí daru

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
za období od 01.04.2015 do 30.06.2015 v celkové výši 600 Kč.

589/22/4/2015 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 
Přerovem a Olomouckým krajem

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a statutárním městem 
Přerovem jako příjemcem, ve výši 190.000,- Kč na zajištění slavnostního koncertu Moravské 
filharmonie Olomouc v rámci oslav státního svátku 28. října,
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2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet
po úpravě

4122 210 Neinvestiční přijaté transfery od 
krajů

12 828,8 + 190,0 13 018,8

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

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 2 827,4 + 190,0 3 017,4

590/22/5/2015 Plán udržitelné mobility města Přerova

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje připravit návrh 
plánu udržitelné městské mobility města Přerova v termínu do 31.12.2016.

Odpovídá: Ing. P. Gala

Termín: 31.12.2016

591/22/5/2015 Projekt "Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a 
přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do 
jeho přípravy"

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o Národním programu Životní prostředí pro oblast enviromentální 
prevence v oblasti čisté mobility,

2. jmenuje vedoucím projektového týmu Ing. arch. Jana Horkého a pověřuje jej sestavením 
projektového týmu. Zároveň mu ukládá na příštím jednání Rady města Přerova informovat      
o složení projektového týmu.

3. pověřuje členy projektového týmu přípravou a administrací projektu "Zvýšení informovanosti 
o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení 
veřejnosti do jeho přípravy" a zpracováním žádosti o dotaci na tento projekt.

592/22/5/2015 Výjimka ze stavební uzávěry – “Skladovací hala III. etapa, Den 
Braven Přerov“

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zahájení řízení o výjimce ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou 
“Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu 
“Skladovací hala III. etapa, Den Braven Přerov“, situovanou na pozemcích parc.č. 6034/5        
a 6034/47 v katastrálním území Přerov, kdy pozemek parc.č. 6034/47 v katastrálním území 
Přerov je součástí stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).
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2. pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu a provedení všech úkonů 
spojených s povolováním výjimky ze stavební uzávěry “Mimoúrovňové křížení silnice I/47      
s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“.

593/22/5/2015 Přemístění radnice na Horní náměstí

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nepokračovat          
v záměru přestěhování a zrušit usnesení č. č.399/16/6/2008, kterým schválilo přemístění radnice         
na Horní náměstí v Přerově.

594/22/5/2015 Dohoda o převodu práv a povinností

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje Dohodu o převodu práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí 
uzavřenou mezi Statutárním městem Přerov, IČ 00301825 jako převodcem  a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035 jako nabyvatelem

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

595/22/6/2015 Záměr přemístění sochařských fragmentů z kašny Haná

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr přemístění sochařských fragmentů z kašny Haná do lokality na ulici 
Spálenec, pod městskými hradbami, na pozemek p.č. 333 v k.ú. Přerov dle „pozice 2, lokalita 
Spálenec“, architektonického řešení a vizualizace Ing.arch. Pavla Pospíšila, které je doloženo 
v příloze.

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zpracováním projektové dokumentace na přemístění 
sochařských fragmentů z kašny Haná.

596/22/6/2015 Veřejná zakázka „ZŠ Trávník – výměna střešní krytiny“ – rozhodnutí 
o vyloučení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené zadavatelem pro otevírání 
obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu „ZŠ Trávník – výměna střešní krytiny“,

2. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „ZŠ Trávník –
výměna střešní krytiny“ uchazeče ZAK PLUS - stavba s.r.o., Polní 85, Přerov I-Město, 750 02 
Přerov, IČ 25826069 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,
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3. rozhodla, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávacími podmínkami a vnitřním 
předpisem č. 9/2012, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „ZŠ 
Trávník – výměna střešní krytiny“, která byla předložena uchazečem VESTAV group s.r.o., 
Vyškov, Víta Nejedlého 601, PSČ 68201, IČ 27675912,

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,          
a společností VESTAV group s.r.o., Vyškov, Víta Nejedlého 601, PSČ 68201, IČ 27675912, 
jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „ZŠ Trávník – výměna střešní 
krytiny“.

               
Cena za plnění bude činit 1 677 637,65 Kč bez DPH, tj. 2 029 941,56 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.

5. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 
zakázce podle bodu 2 a 3 tohoto usnesení, zejména Rozhodnutí o vyloučení uchazečů               
a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a dalších souvisejících dokumentů a dále k jednání 
o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 
dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu.

597/22/6/2015 Veřejná zakázka "Zajištění dodávek elektrické energie na období 2016 
a 2017" – schválení předběžného oznámení veřejného zadavatele

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,        
ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky 
na dodávky „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2016 a 2017“, včetně odůvodnění 
účelnosti veřejné zakázky,

2. ukládá odboru řízení projektů a investic, úseku veřejných zakázek, uveřejnit toto předběžné 
oznámení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů,

3. schvaluje odůvodnění účelnosti pro účely předběžného oznámení veřejné zakázky dle přílohy 
č. 2,

4. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 
zakázce podle bodu 1 a 3 tohoto usnesení

598/22/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí     
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5747/11 v k.ú. 
Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod   
pozemku p.č. 5747/11, ost. plocha, o  výměře 247  m2, v k.ú.  Přerov.
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599/22/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5290/12 v k.ú. 
Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  
pozemku p.č.  5290/12, zast. plocha a nádvoří, o  výměře 18  m2, v k.ú.  Přerov.

600/22/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 622/12 ve vlastnictví 
statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 622/23 ve vlastnictví 
Fotbalového klubu Kozlovice, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směna části pozemku 
p.č. 622/12, trvalý travní porost, o výměře cca 900 m2 ve vlastnictví statutárního města Přerova za část 
pozemku p.č. 622/23, trvalý travní porost, o výměře cca 900 m2 ve vlastnictví Fotbalového klubu 
Kozlovice, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova.   Směna pozemků bude realizována bez doplatku rozdílu 
cen směňovaných nemovitostí.

601/22/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6577/21       
a části pozemku p.č. 6577/22, oba v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  části 
pozemku p.č. 6577/21, ost. plocha, o výměře cca 5 m2 a části pozemku p.č. 6577/22,  trvalý travní 
porost, o výměře cca 110 m2, oba v k.ú.  Přerov.

602/22/7/2015 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, 
příslušné pro část obce Přerov I – Město, která je součástí pozemků 
p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
úplatného převodu pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, příslušné pro část 
obce Přerov I – Město (Velká Dlážka 48), která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 vše    
v k.ú. Přerov a vyhlášení výběrového řízení na prodej s vyhlašovací cenou 5.566.000,- Kč                 
za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na 
úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník, Přerovských listech a na 
internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický 
poplatek ve výši 2.420,- Kč (včetně DPH).

603/22/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 549/20, 551/3, 
oba  v  k.ú. Lověšice u Přerova

Rada města Přerova po projednání:
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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. 549/20, orná půda, o výměře 453 m2, p.č. 551/3, orná půda, o výměře 82 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. 
549/20, orná půda, o výměře 453 m2, p.č. 551/3 orná půda, o výměře 82 m2, oba v k.ú. 
Lověšice u Přerova.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k  pozemkům p.č. 
549/20, orná půda, o výměře 453 m2, p.č. 551/3 orná půda, o výměře 82 m2, oba v k.ú. 
Lověšice u Přerova.

604/22/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 5176/31, p.č. 
5466/72, p.č. 5466/230, p.č. 5466/231, p.č. 5990/43, vše  v  k.ú. Přerov

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. 5176/31, orná půda, o výměře 8.993 m2, p.č. 5466/72, orná půda, o výměře 
19.122 m2, p.č. 5466/230, orná půda o výměře 3.024 m2, p.č. 5466/231, orná půda o výměře 
1.938 m2, p.č. 5990/43, orná půda o výměře 19.674 m2, vše  v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
5176/31, orná půda, o výměře 8.993 m2, p.č. 5466/72, orná půda, o výměře 19.122 m2, p.č. 
5466/230, orná půda o výměře 3.024 m2, p.č. 5466/231, orná půda o výměře 1.938 m2, p.č. 
5990/43, orná půda o výměře 19.674 m2, vše  v k.ú. Přerov.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k  pozemkům p.č. 
5176/31, orná půda, o výměře 8.993 m2, p.č. 5466/72, orná půda, o výměře 19.122 m2, p.č. 
5466/230, orná půda o výměře 3.024 m2, p.č. 5466/231, orná půda o výměře 1.938 m2, p.č. 
5990/43, orná půda o výměře 19.674 m2, vše  v k.ú. Přerov.

605/22/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 155/2, jehož 
součástí je budova č.p. 206, příslušná k části obce Přerov VIII -
Henčlov, části pozemku p.č. 155/1, jehož součástí je budova č.p. 35, 
příslušná k části obce Přerov VIII - Henčlov a pozemku p.č. 48, vše v 
k.ú. Henčlov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -   pozemku p.č. 155/2,  zast. plocha a nádvoří, 
o výměře 62 m2, jehož součástí je budova č.p. 206, zem. stav., příslušná k části obce Přerov VIII-
Henčlov,  části pozemku p.č. 155/1 zast. plocha a nádvoří, označené dle geometrického plánu č. 361-
133/2013 jako pozemek p.č. 155/1, zast. plocha   o výměře  313 m2, jehož součástí je  budova č.p. 35, 
rod. dům,  příslušná k části obce Přerov VIII-Henčlov  a pozemku p.č. 48, zahrada, o výměře 307 m2, 
vše v k.ú. Henčlov.
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606/22/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6714/5, p.č. 
6714/22, p.č. 6715/2, p.č. 6716/1, p.č. 6715/2....... vše v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby si vyhradilo rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova – úplatném převodu  pozemků  p.č. 6714/5, ost. plocha, o výměře 
744 m2, p.č. 6714/22, ost. plocha, o výměře  57 m2, p.č. 6715/2, ost. plocha, o výměře 161 m2, 
p.č. 6716/1, ost. plocha o výměře 185 m2, p.č. 6716/2, ost. plocha o výměře 1507 m2 , id. 7/8 
p.č. 6724/4, ost. plocha, o výměře  3337 m2, id. 7/8 p.č. 6724/5,  zast. plocha a nádvoří,            
o výměře 14 m2,  id. 7/8 p.č. 6724/7, ost. plocha o výměře 611 m2 , p.č. 4235, trvalý travní 
porost, o výměře 319 m2, p.č. 4293/1, ost. plocha, o výměře  70066 m2, p.č. 4293/4, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 188 m2, p.č. 4293/41, ost. plocha , o výměře 5160 m2,  p.č. 4520, 
ost. plocha, o výměře 1408 m2, p.č. 6715/2, ost. plocha, o výměře 161 m2, 6716/1, ost. plocha, 
o výměře 185 m2, p.č. 6716/2, ost. plocha, o výměře 1507 m2, p.č 6721, ost. plocha o výměře 
208 m2, p.č. 6724/1, ost. plocha o výměře 41981 m2, p.č. 6724/6, ost. plocha, o výměře 391 
m2, p.č. 6725, ost. plocha o výměře 1385 m2, p.č 6726, ost. plocha o výměře 851 m2, p.č. 
6785/2, ost. plocha o výměře 602 m2 , vše v k.ú. Přerov

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby neschválilo záměr statutárního města 
Přerova – úplatný převod  pozemků  p.č. 6714/5, ost. plocha, o výměře 744 m2, p.č. 6714/22, 
ost. plocha, o výměře  57 m2, p.č. 6715/2, ost. plocha, o výměře 161 m2, p.č. 6716/1, ost. 
plocha o výměře 185 m2, p.č. 6716/2, ost. plocha o výměře 1507 m2 , id. 7/8 p.č. 6724/4, ost. 
plocha, o výměře  3337 m2, id. 7/8 p.č. 6724/5,  zast. plocha a nádvoří, o výměře 14 m2,  id. 
7/8 p.č. 6724/7, ost. plocha o výměře 611 m2 , p.č. 4235, trvalý travní porost, o výměře        
319 m2, p.č. 4293/1, ost. plocha, o výměře  70066 m2, p.č. 4293/4, zast. plocha a nádvoří        
o výměře 188 m2, p.č. 4293/41, ost. plocha , o výměře 5160 m2,  p.č. 4520, ost. plocha,          
o výměře 1408 m2, p.č. 6715/2, ost. plocha, o výměře 161 m2, 6716/1, ost. plocha, o výměře 
185 m2, p.č. 6716/2, ost. plocha, o výměře 1507 m2, p.č 6721, ost. plocha o výměře 208 m2, 
p.č. 6724/1, ost. plocha o výměře 41981 m2, p.č. 6724/6, ost. plocha, o výměře 391 m2, p.č. 
6725, ost. plocha o výměře 1385 m2, p.č 6726, ost. plocha o výměře 851 m2, p.č. 6785/2, ost. 
plocha o výměře 602 m2 , vše v k.ú. Přerov.

607/22/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - pacht a nájem nemovitých věcí     
v majetku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku 
p.č. 2614/1, zahrada, o výměře 357 m2 a nájem části pozemku p.č. 2614/6, zast. plocha a nádvoří,        
o výměře 16 m2, oba v k.ú. Přerov.

608/22/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 5392,  v  k.ú. 
Přerov

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 –
pozemku p.č. 5392, zahrada, o výměře 3.204 m2,  v  k.ú. Přerov.
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –pozemku p.č. 5392, 
zahrada, o výměře 3.204 m2, v  k.ú. Přerov.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova Přerova nevyužít předkupního práva                
k pozemku p.č. 5392, zahrada, o výměře 3.204 m2,  v  k.ú. Přerov.

609/22/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 283/2 v k.ú. 
Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  části 
pozemku p.č. 283/2, zahrada, o výměře cca 60 m2 v k.ú. Dluhonice.

610/22/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5307/84 a p.č. 5307/27 
vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě  nájemní smlouvy 
uzavřené dne 1.7.2012 na nájem části pozemku p.č. 5307/84 o výměře 9 m2 a části p.č. 
5307/24 o výměře 9 m2 oba v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov (jako 
pronajímatelem) a paní M.M. (jako nájemcem) ve znění dle přílohy 1.

Nájem bude ukončen dohodou ke dni 31.7.2015.

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 záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5307/84, ostatní 
plocha,  o výměře 9 m2 a části pozemku p.č. 5307/27, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře      
9 m2 oba v k.ú. Přerov

611/22/7/2015 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku statutárního 
města Přerova –spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 3067/4          
v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu spoluvlastnického podílu        
ve výši 5182/203682 na pozemku p.č. 3067/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 651 m2, v k.ú. 
Přerov k bytové jednotce č. 1094/8 v objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9, 11, 13).
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612/22/7/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 5307/15 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  nemovitých věcí         
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5307/15, ost. plocha, o výměře cca 
20 m2 v k.ú. Přerov do majetku vlastníků jednotek dle jejich spoluvlastnických podílů             
na společných částech  domu  č.p. 2618, č.p. 2619 a č.p. 2620, příslušného k části obce Přerov 
I-Město, a pozemku p.č. 5307/10 v k.ú. Přerov za cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého 
posudku, a to následovně.

Č. jed.           způsob využití          vlast. podíl

2618/1            byt                           7770/246431
2618/2            byt                           7819/246431
2618/3            byt                           5900/246431
2618/5            byt                           7791/246431
2618/6            byt                           5871/246431
2618/7            byt                           4001/246431
2618/8            byt                           7755/246431
2618/9            byt                           5816/246431
2618/10          byt                           4010/246431
2618/11          byt                           7727/246431
2618/12          byt                           5790/246431
2618/13          byt                           6776/246431
2618/14          byt                           4623/246431
2619/1            byt                           7644/246431
2619/2             byt                           7771/246431
2619/3             byt                           7379/246431
2619/4             byt                           9474/246431
2619/5             byt                           7316/246431
2619/6             byt                           9747/246431
2619/7             byt                           7411/246431
2619/8             byt                           9495/246431
2619/102         byt                           3307/246431
2620/1             byt                           7820/246431
2620/2             byt                           7720/246431
2620/3             byt                           7714/246431
2620/4             byt                           4157/246431
2620/5             byt                           5918/246431
2620/6             byt                           7701/246431
2620/7             byt                           3999/246431
2620/8             byt                           4888/246431
2620/9            byt                           7707/246431
2620/10           byt                           3993/246431
2620/11           byt                           5851/246431

Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě ve znění 
přílohy č. 1.
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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.

613/22/7/2015 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova –
části  pozemku p.č. 2185/2 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě  nájemní smlouvy ze dne 
17.7.2014 na část pozemku p.č. 2185/2, ostatní plocha, o výměře 20 m2, v  k.ú. Přerov mezi 
statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Vratislavem Pospíšilem, místem podnikání 
Vlkoš, Náves 42/9, IČ 14623391, jako nájemcem, ke dni 22.7.2015, 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.

614/22/7/2015 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)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje 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.
Nájemní smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem)          
a panem Pavlem Hrnčířem, místem podnikání Přerov, Za mlýnem 9, IČ: 68319592 (jako 
nájemcem) ve znění dle přílohy č. 1.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Nájemné je stanoveno dohodou        
ve výši 30.000,- Kč/rok.
Účelem nájmu je provozování rychlého občerstvení a veřejných WC.

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

615/22/7/2015 Pacht a výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 60/4, p.č. 60/5 a p.č. 60/12 vše v k.ú. 
Popovice u Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje pacht části pozemku p.č. 60/4, ostatní plocha, o výměře  205  m2 a části pozemku 
p.č. 60/12, vodní plocha, o výměře 190 m2 oba v k.ú. Popovice u Přerova a výpůjčku části 
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pozemku p.č. 60/4, ostatní plocha, o výměře 4109 m2, pozemku p.č. 60/5, trvalý travní porost, 
o výměře 1376 m2 a části pozemku p.č. 60/12, vodní plocha, o výměře 1126 m2  vše v k.ú. 
Popovice u Přerova. 
Pachtovní smlouva a smlouva o výpůjčce bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov 
(jako propachtovatelem a půjčitelem) a panem Ing. M.H. (jako pachtýřem a vypůjčitelem)       
ve znění dle přílohy č. 1.
Pachtovní smlouva a smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní 
lhůtou 12. měsíců, vždy k 1.10. běžného roku. Pachtovné je stanoveno ve výši 395,- Kč/rok, tj. 
1,- Kč/m2/rok.

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.

616/22/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1961/1 a části 
pozemku p.č. 4986/1 oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat podzemní vedení dešťové kanalizace a retenční nádrže 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. 1961/1 a p.č. 
4986/1 v  k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti GALERIE Přerov s.r.o., se sídlem 
Prostějov, Dukelská brána 7, IČ: 292 87 138.
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 na straně jedné a společností GALERIE Přerov 
s.r.o., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, IČ: 292 87 138, jako budoucím oprávněným z 
věcného břemene na straně druhé ve znění dle přílohy 1.
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. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma 
zadá 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: 30.9.2015

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.
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617/22/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 694/1 v k.ú. Kozlovice 
u 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 VN, 
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. 694/1 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 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti ve znění dle přílohy č. 1.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti je stanovena na základě znaleckého posudku a činí 8.310,- Kč 
včetně DPH. Rozsah věcného břemene – služebnosti je vyznačen geometrickým plánem č. 
637-120/2014.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 30.9.2015

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.

618/22/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1018/1 v k.ú. Přerov  

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 VN, 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. 1018/1 v  
k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti ve znění dle přílohy č. 1.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti je stanovena na základě znaleckého posudku č. 1980/2015-2 
vyhotoveného znalcem Vladimírou Kubešovou. Rozsah věcného břemene – služebnosti je 
vyznačen geometrickým plánem č. 6004-96/2014.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 30.9.2015

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.
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619/22/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 60 v k.ú. Žeravice  

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. 60 v  k.ú. 
Žeravice, 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, jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude 
navýšena o DPH v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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 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 ve znění dle přílohy č. 1.
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. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma 
zadá 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: 30.9.2015

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.

620/22/8/2015 Základní škola Přerov, Trávník 27 - pověření ředitelky základní školy 
ke komplexnímu zajištění realizace veřejné zakázky malého rozsahu

Rada města Přerova po projednání pověřuje Základní školu Přerov, Trávník 27, zastoupenou 
ředitelkou Mgr. Kamilou Burianovou, komplexním zajištěním realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu na ubytovací a stravovací služby v souvislosti s organizací lyžařského výcvikového kurzu       
v roce 2016 a veřejné zakázky malého rozsahu na ubytovací a stravovací služby v souvislosti              
s organizací ozdravného pobytu v roce 2016, a to v souladu s vnitřním předpisem č. 9/12 vydaným 
Radou města Přerova „Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby 
registru akcí“.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2016



14

621/22/8/2015 Projekt základní školy z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a výjimka z Vnitřního předpisu č. 9/2012

Rada města Přerova po projednání schvaluje výjimku z Vnitřního předpisu č. 9/2012 vydaného Radou 
města Přerova „Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru 
akcí“, spočívající ve vyloučení aplikace čl. I odst. 1 a zároveň čl. IV tohoto vnitřního předpisu s tím, 
že finanční řízení projektu „Čtenářská a jazyková gramotnost ZŠ JAK“ bude realizováno v souladu      
s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy 56, zvláště pak s přílohou č. 5 Postupy pro zadávání 
zakázek při pořizování dodávek, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory                    
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2015

622/22/8/2015 Podání žádosti o dotaci z OP VVV a následné zpracování Místního 
akčního plánu pro rozvoj vzdělávání na Přerovsku

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o chystané výzvě z Operačního programu Výzkum, vývoj             
a vzdělávání (dále jen OP VVV) na zpracování Místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání 
(dále jen MAP) a jeho význam pro další čerpání dotací,

2. souhlasí s tím, že MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s., IČ 27017010, se sídlem Dr. A. Stojana 
120/41, 751 17 Horní Moštěnice podá žádost o dotaci z OP VVV a zpracuje Místní akční plán 
pro rozvoj vzdělávání v regionu Přerovsko včetně města Přerova na základě vyjádření jejího 
zájmu o nositelství a převzetí odpovědnosti za přípravu a realizaci MAP. Realizační tým MAP 
budou mimo jiné tvořit i zástupci Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, IČ: 
64631109, se sídlem 779 00 Olomouc, Horní náměstí 367/5 a společnosti GHC regio s.r.o., 
IČ: 27790797 , se sídlem 779 00 Olomouc, Sokolská 541/30.

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila ke spolupráci s MAS – Partnerství 
Moštěnka, o.p.s. na tvorbě Místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání.

623/22/9/2015 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+2), o ploše 46,19 m2, v domě č. p. 2148, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1153, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní S***P***, ***, za nájemné ve výši 
2 054,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 1. 2016 s možností prodloužení, 
za podmínky úhrady veškerých nedoplatků paní S*** P*** a osob užívajících daný byt vůči 
statutárnímu městu Přerov, a to do 31. 7. 2015. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+1), o ploše 67,92 m2, v domě č. p. 1948, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1165, v k. ú. Přerov, Gen. 
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Štefánika, č. o. 4 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní K***L***, ***,            
za nájemné ve výši 3 021,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno 
o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 1. 2016 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+2), o ploše 88,10 m2, v domě č. p. 119, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 21, v k. ú. Přerov, 
Kratochvílova, č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní K***Ch***,        
za nájemné ve výši 4 222,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno 
o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 1. 2016 s možností 
prodloužení, za podmínky uvolnění doposud užívaného bytu. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 34 (1+1), o ploše 28,79 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. 4), s panem K***M***, za nájemné 
ve výši 1 423,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 1. 2016 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 46,91 m2, v domě č. p. 1946, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 930, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní B***D***, za nájemné ve výši      
1 783,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 31. 1. 2016 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 (2+1), o ploše 63,95 m2, v domě č. p. 1946, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 930, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní A***P***, za nájemné ve výši      
2 430,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 31. 1. 2016 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+2), o ploše 61,53 m2, v domě č. p. 1826, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 922, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní Z***K***, za nájemné ve výši     
2 736,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 31. 1. 2016 s možností prodloužení, 
za podmínky dodržování splátkového kalendáře ze dne 22. 6. 2015 na úhradu dluhů vůči 
statutárnímu městu Přerov. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+1), o ploše 47,17 m2, v domě č. p. 1946, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 928, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s paní M***H***, za nájemné ve výši    
1 792,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 31. 1. 2016 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 5 (1+0), o ploše 34,63 m2     
v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k.ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9) s paní M***B***, za nájemné ve výši 1 229,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
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předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou do 31. 1. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.
Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky uhrazení jednorázové úhrady ve výši 25 000 
Kč za poskytování sociálních služeb na základě Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku, 
uzavřené mezi statutárním městem Přerov zastoupeným příspěvkovou organizací Sociálními 
službami města Přerova, p.o. a Obcí Lazníky, ve smyslu ustanovení Vnitřního předpisu č. 
6/2012, čl. II, odst. 3, v platném znění.

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 47 (1+1), o ploše 52,97 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k.ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 10) s paní ***V***V***, za nájemné ve výši 1 879,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 10, na dobu určitou do 31. 1. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 13 (1+0), o ploše 25,17 m2 
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. 11) s paní A***P***, za nájemné ve výši 893,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 11, na dobu určitou do 31. 1. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

12. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 100 (1+0), o ploše 36,41 m2 
v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k.ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 12) s paní M***M***, za nájemné ve výši 1 292,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 12, na dobu určitou do 31. 1. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

13. ruší usnesení č. 555/20/9/2015 (bod 6- paní E***N***) přijaté na 20. schůzi Rady města 
Přerova konané dne 11.6.2015.

14. ruší usnesení č. 555/20/9/2015 (bod 9) z 20. schůze Rady města Přerova konané dne            
11. června 2015.

15. 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. 15), 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 1 000,-Kč/měsíc na dobu neurčitou       
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené                 
s užíváním bytu. Statutární město Přerov jako pronajímatel upouští od složení jistoty ze 
strany nájemce. Rada města Přerova souhlasí s užíváním uvedeného bytu formou podnájmu a 
souhlasí se zapůjčením klíčů za účelem stěhování nábytku v měsíci srpnu 2015.

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, Kozlovská 17, s paní T***K***

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 33 v Přerově, Jižní čtvrť II/5,        
s paní L***P***

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť I/23, s panem 
P***M***
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19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Přerově, Mervartova 7, paní J***P***

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní Z***Z***

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Tovačovská 1259, s paní 
P***D***

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, Tovačovská 1259, s panem 
J***H***

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s paní E***G***

24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s paní K***M***

25. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s panem J***J***

26. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s paní M***H***

27. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Osmek 5, s paní 
***L***D***

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

29. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 6 v Přerově, Kozlovská 
17, s ***J***Č***

30. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 1 v Přerově, Škodova 33,       
s panem J***Ž***

624/22/9/2015 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – žádost o mimořádnou 
účelovou dotaci

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí 
dotace ve výši 8 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 
Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., IČ 
00499811,se sídlem Hábova 1571/22, Stodůlky, 155 00 Praha 5, jako příjemcem dotace,                    
na spolufinancování provozních nákladů organizace v roce 2015.

625/22/9/2015 Žádost o mimořádnou účelovou dotaci - Ekipa

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Ekipa, IČ 22848614, se sídlem Kylešovská 
818/26, Opava-předměstí, 746 01, jako příjemcem dotace, na zajištění poskytování poskytování 
pobytové sociální služby chráněné bydlení občance s trvalým pobytem ve městě Přerov v roce 2015.
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626/22/9/2015 Městské jesle v Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o činnosti Městských jeslí - střediska Sociálních služeb města 
Přerova, p. o., IČ 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kabelíkova 14a, PSČ 750 02.

2. schvaluje s účinností od 1. září 2015 výši úplaty za pobyt a stravu dětí zapsaných                   
do Městských jeslí - střediska Sociálních služeb města Přerova, p. o., IČ 49558854, se sídlem 
Přerov, Přerov I - Město, Kabelíkova 14a, PSČ 750 02:
dle varianty A

Odpovídá: Bc. Jana Žouželková

Termín: 1.9.2015

3. doporučuje s účinností od 1. září 2015 kritéria pro přijímání dětí do Městských jeslí -
střediska Sociálních služeb města Přerova, p. o., IČ 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I -
Město, Kabelíkova 14a, PSČ 750 02:
dle varianty B (důvodová zpráva)

Odpovídá: Bc. Jana Žouželková

Termín: 1.9.2015

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č. 8 ke Zřizovací listině 
příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p. o., IČ 49558854, se sídlem Přerov, 
Přerov I - Město, Kabelíkova 14a, PSČ 750 02. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.9.2015

5. ukládá odboru sociálních věcí a školství zabývat se záměrem zajišťování stravování pro děti   
a zaměstnance Městských jeslí v Přerově prostřednictvím Zařízení školního stravování Přerov, 
Kratochvílova 30, IČ 49558277, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kratochvílova 30.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2016

6. ukládá Odboru sociálních věcí a školství zajistit zápis dětí do Městských jeslí v Přerově 
kvartálně, vždy do patnáctého dne v měsíci.

627/22/9/2015 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 
statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o aktuálním vývoji na ubytovnách 
provozovaných na území statutárního města Přerov.

628/22/9/2015 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



19

1. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana P*** A***, nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Marka Rybky, 
Přerov, Velké Novosady 1571/11, IČ 60791187. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění 
vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

2. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas 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 provozovatele Michaely 
Sasákové, Přerov, Škodova 1, IČ 88848078. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění 
vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

3. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana Z*** S***, nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Michaely 
Sasákové, Přerov, Škodova 1, IČ 88848078. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění 
vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

4. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad 
práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana J*** Ž***, nar. ***, 
trvale bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SP Centrum s.r.o., Přerov, 
Dluhonská 2926/100, IČ 49608584. Znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

5. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana J*** Ž***, nar.***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SP Centrum s.r.o., Přerov, 
Dluhonská 2926/100, IČ 49608584. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je 
přílohou důvodové zprávy.

6. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana L*** Ž***u, nar. ***, 
trvale bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SP Centrum s.r.o., Přerov, 
Dluhonská 2926/100, IČ 49608584. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je 
přílohou důvodové zprávy.

7. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana M*** G***, nar. ***, 
trvale bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Miluše 
Sasákové, Přerov, Velké Novosady 1571/11, IČ 62296400. Tento souhlas platí do 31.1.2016
a znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

8. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní J*** B***, nar. ***, trvale 
bytem *** a s společně posuzované osoby:
R*** J***, nar. ***
J*** B***, nar. ***
kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Pavlíny Landoriové, Přerov, 
Dluhonská 2935/94, IČ 87534151. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je 
přílohou důvodové zprávy.

9. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní D*** D***, nar. ***, trvale 
bytem ***, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Pavlíny 
Landoriové, Přerov, Dluhonská 2935/94, IČ 87534151. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a 
znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.
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10. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní E*** I***, nar. ***, trvale 
bytem *** a s ní společně posuzovanou osobu:
F***I***, nar. ***, trvale bytem ***,
kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Pavlíny Landoriové, Přerov, 
Dluhonská 2935/94, IČ 87534151. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je 
přílohou důvodové zprávy.

11. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní A*** R***, nar. ***, trvale 
bytem ***a s ní společně posuzovanou osobu:
V*** R***, nar. ***, trvale bytem ***,
které užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Pavlíny Landoriové, Přerov, 
Dluhonská 2935/94, IČ 87534151. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je 
přílohou důvodové zprávy.

12. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana R*** P***, nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SP centrum s.r.o., Přerov, 
Dluhonská 2926/100, IČ 49608584. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je 
přílohou důvodové zprávy.

13. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad 
práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní K*** O***, nar. ***, 
trvale bytem ***a s ní společně posuzovaným osobám:
L*** M***, nar. ***, trvale bytem***,
H*** O***, nar. ***,
N*** O***, nar. ***,
J*** O***, nar. ***,
L***i O***, nar. ***29.6.2012,
E*** O***, nar. dne 29***,
M*** O***, nar. ***,
K*** O***, nar.***,
A*** O***, nar.***,
kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Pavlíny Landoriové, Přerov, 
Dluhonská 2935/94, IČ 87534151. Znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

14. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad 
práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana J*** M***, nar. ***, 
trvale bytem *** a s ním společně posuzovaným osobám:
E*** H***, nar. ***, trvale bytem ***,
S*** H***, nar. ***,
E***H***, nar. ***,
G*** H***, nar. ***,
V***H***, nar. *** ***,
C*** H***, nar. *** 11.1.2007,
J*** M***, nar. ***,
kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Pavlíny Landoriové, Přerov, 
Dluhonská 2935/94, IČ 87534151. Znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

15. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad 
práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana L*** P***, nar. ***, 
trvale bytem *** a s ním společně posuzovanou osobu:
V*** B***, nar. ***, trvale bytem ***,
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kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Pavlíny Landoriové, Přerov, 
Dluhonská 2935/94, IČ 87534151. Znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

16. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní J*** Z***, nar. ***, trvale 
bytem ***, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Pavlíny 
Landoriové, Přerov, Dluhonská 2935/94, IČ 87534151. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a 
znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

17. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana J*** B***, nar. ***, trvale 
bytem *** a s ním společně posuzované osoby:
A*** O***nar.***
S***B***, nar. ***,
F*** B***, nar. ***,
N*** B***, nar. ***,
D*** B***, nar. ***,
kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Pavlíny Landoriové, Přerov, 
Dluhonská 2935/94, IČ 87534151. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je 
přílohou důvodové zprávy.

18. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana Z*** J***, nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Miluše Sasákové, 
Přerov, Velké Novosady 1571/11, IČ 62296400. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění 
vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

19. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad 
práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana M*** K***, nar. 
***, trvale bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SP centrum s.r.o., 
Přerov, Dluhonská 2926/100, IČ 49608584. Znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

20. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana D*** K***, nar. ***, 
trvale bytem *** který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Miluše 
Sasákové, Přerov, Velké Novosady 1571/11, IČ 62296400. Tento souhlas platí do 31.1.2016
a znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

21. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana I*** M***, nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SP centrum s.r.o., Přerov, 
Dluhonská 2926/100, IČ 49608584. Tento souhlas platí do 31.12016 a znění vyjádření je 
přílohou důvodové zprávy.

22. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad 
práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana J*** K***, nar. ***, 
trvale bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Miluše 
Sasákové, Přerov, Velké Novosady 1571/11, IČ 62296400. Znění vyjádření je přílohou 
důvodové zprávy.

23. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad 
práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní B*** L***, nar. ***, 
trvale bytem *** a s ní společně posuzované osoby:
P*** L***, nar. ***, trvale bytem ***,
P*** L***, nar. ***,trvale bytem ***,
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kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Pavlíny Landoriové, Přerov, 
Dluhonská 2935/94, IČ 87534151. Znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

24. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad 
práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana P*** R***, nar. ***, 
trvale bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SP centrum s.r.o., Přerov, 
Dluhonská 2926/100, IČ 49608584. Znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

25. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad 
práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní M*** P***, nar. ***, 
trvale bytem *** a s ní společně posuzované osobě:
M*** Ž***, nar. ***, trvale bytem ***,
kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Pavlíny Landoriové, Přerov, 
Dluhonská 2935/94, IČ 87534151. Znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

26. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana A*** P***, nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Miluše Sasákové, 
Přerov, Velké Novosady 1571/11, IČ 62296400. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění 
vyjádření je přílohou důvodové zpráv.

27. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana J*** S***, nar. ***, trvale 
bytem *** a společně posuzovanou osobu:
J*** S***, nar. ***, trvale bytem ***,
kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení SP centrum s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2926/100, 
IČ 49608584. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je přílohou důvodové 
zprávy.

28. vydává vyjádření 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 SP centrum s.r.o., Přerov, 
Dluhonská 2926/100, IČ 49608584. Znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

29. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana J*** N***, nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SP centrum s.r.o., Přerov, 
Dluhonská 2926/100, IČ 49608584. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je 
přílohou důvodové zprávy.

30. vydává vyjádření 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 *** a s ním společně posuzované osobě:
D*** L***, nar. ***, trvale bytem ***,
kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Pavlíny Landoriové, Přerov, 
Dluhonská 2935/94, IČ 87534151. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je 
přílohou důvodové zprávy.

31. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní J*** B***, nar. ***, trvale 
bytem *** a s ním společně posuzované osobě:
P*** L***i, nar. ***, trvale bytem ***,
kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Pavlíny Landoriové, Přerov, 
Dluhonská 2935/94, IČ 87534151. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je 
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přílohou důvodové zprávy.

32. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana B*** N***, nar. ***, trvale 
bytem***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Michaely 
Sasákové, Přerov, Škodova 1, IČ 88848078. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění 
vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

33. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana P*** D***, nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Pavlíny 
Landoriové, Přerov, Dluhonská 2935/94, IČ 87534151. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a 
znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

34. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad 
práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana T*** M***, nar. ***, 
trvale bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SP centrum s.r.o., Přerov, 
Dluhonská 2926/100, IČ 49608584. Znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

35. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní V*** P***, nar. ***, trvale 
bytem ***, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Pavlíny 
Landoriové, Přerov, Dluhonská 2935/94, IČ 87534151. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a 
znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

36. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad 
práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana A*** V***, nar.***, 
trvale bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Miluše 
Sasákové, Přerov, Velké Novosady 1571/11, IČ 62296400. Znění vyjádření je přílohou 
důvodové zprávy.

37. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad 
práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana K*** K***, nar. ***, 
trvale bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení L.G.D, Přerov, Škodova 
2238/4, IČ 42769701. Znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

38. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad 
práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana D*** T***, nar. ***, 
trvale bytem *** a s ním společně posuzované osoby:
L*** Č***, nar. ***, trvale bytem ***
J*** T***, nar. ***, 
N*** T***, nar. ***,
D*** T***, nar. ***,
kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení První ubytovací s.r.o., Přerov, Kojetínská 
13, IČ 29353912. Znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

39. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní M*** D***, nar. ***, 
trvale bytem ***, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Jaroslava 
Rybky, Přerov, Hranická 157, IČ 70628017. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění 
vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

40. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana R*** G***, nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení L.G.D, Přerov, Škodova 2238/4, 
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IČ 42769701. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je přílohou důvodové 
zprávy.

41. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana P*** H***, nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Jaroslava Rybky, 
Přerov, Hranická 157, IČ 70628017. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je 
přílohou důvodové zprávy.

42. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana V*** R***, nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Jaroslava Rybky, 
Přerov, Hranická 157, IČ 70628017. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je 
přílohou důvodové zprávy.

43. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas 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 provozovatele Jaroslava Rybky, 
Přerov, Hranická 157, IČ 70628017. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je 
přílohou důvodové zprávy.

44. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad 
práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní J*** M***, nar. 
***2, trvale bytem ***, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení L.G.D, Přerov, 
Škodova 2238/4, IČ 42769701. Znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

45. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad 
práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana J*** K***, nar. ***, 
trvale bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení L.G.D, Přerov, Škodova 
2238/4, IČ 42769701. Znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

46. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad 
práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana L*** Pi***, nar. ***, 
trvale bytem T***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Jaroslava 
Rybky, Přerov, Hranická 157, IČ 70628017. Znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

47. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad 
práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana L*** H***, nar. ***, 
trvale bytem T***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Jaroslava 
Rybky, Přerov, Hranická 157, IČ 70628017. Znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

48. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana J*** H***, nar. ***6, 
trvale bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Jaroslava 
Rybky, Přerov, Hranická 157, IČ 70628017. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění 
vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

49. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana P*** D*** nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Jaroslava Rybky, 
Přerov, Hranická 157, IČ 70628017. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je 
přílohou důvodové zprávy.

50. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní J*** G***, nar. ***, trvale 
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bytem ***, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Jaroslava Rybky, 
Přerov, Hranická 157, IČ 70628017. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je 
přílohou důvodové zprávy.

51. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní J*** G***u, nar. ***, 
trvale bytem ***, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Jaroslava 
Rybky, Přerov, Hranická 157, IČ 70628017. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění 
vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

52. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana A*** H***, nar. ***, 
trvale bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Jaroslava 
Rybky, Přerov, Hranická 157, IČ 70628017. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění 
vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

53. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana J***H***, nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Jaroslava Rybky, 
Přerov, Hranická 157, IČ 70628017. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je 
přílohou důvodové zprávy.

54. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana J*** I***, nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Jaroslava Rybky, 
Přerov, Hranická 157, IČ 70628017. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je 
přílohou důvodové zprávy.

55. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad 
práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana R*** M***, nar. 
***, trvale bytem *** a s ním společně posuzovanou osobu:
A*** B***, nar.***, trvale bytem ***,
kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Marka Rybky, Přerov, Velké 
Novosady 1571/11, IČ 60791187. Znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

56. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas 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 L.G.D, Přerov, 
Škodova 2238/4, IČ 42769701. Znění vyjádření je přílohou důvodové zprávy.

57. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana J*** J***, nar. ***, trvale 
bytem ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Jaroslava Rybky, 
Přerov, Hranická 157, IČ 70628017. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je 
přílohou důvodové zprávy.

58. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní R*** M***, nar. ***, trvale 
bytem ***, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení L.G.D, Přerov, Škodova 2238/4, 
IČ 42769701. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je přílohou důvodové 
zprávy.

59. vydává vyjádření 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 *** a s ní společně posuzovanou osobu:
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L*** N***, nar. ***, trvale bytem tamtéž,
kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele První ubytovací s.r.o., 
Přerov, Kojetínská 910/13, IČ 29353912. Tento souhlas platí do 31.12016 a znění vyjádření 
je přílohou důvodové zprávy.

60. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt paní H***T***, nar. ***, trvale 
bytem *** a s ní společně posuzovanou osoby:
F*** T***, nar. ***, trvale bytem tamtéž,
N***O***, nar. ***trvale bytem***,
H***O***nar.***, trvale bytem ***,
kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele První ubytovací s.r.o., 
Přerov, Kojetínská 910/13, IČ 29353912. Tento souhlas platí do 31.12016 a znění vyjádření 
je přílohou důvodové zprávy.

61. vydává vyjádření 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 ***, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení provozovatele Jaroslava Rybky, 
Přerov, Hranická 157, IČ 70628017. Tento souhlas platí do 31.1.2016 a znění vyjádření je 
přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 22.7.2015

629/22/10/2015 Obnova parků na nám. Svobody a nám. Fr. Rasche v Přerově

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o průběhu grantové výzvy Parky 2014 
Nadace Proměny.

630/22/10/2015 Rozšíření monitoringu pohybu vozidel Statutárního města Přerova       
a vyjmenovaných příspěvkových organizací

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, pro přímý nákup rozšířených monitorovacích 
GPS jednotek s příslušenstvím, dle Přílohy č. 1 (viz. Specifikace předmětu a ceny plnění),      
za celkovou cenu 161.293,- Kč včetně DPH.

2. ukládá vedoucímu odboru vnitřní správy uzavřít, v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011-
Organizační řád, smlouvu na dodávku / montáž rozšířených monitorovacích jednotek               
s příslušenstvím a smlouvu o poskytované službě / tarifu „Car Control“ ve verzi „Standard“, 
dle Přílohy č. 1 a 2 (SoD, Produktová smlouva).

3. ukládá ředitelům příspěvkových organizací Kulturní a informační služby, Městská knihovna  
a Sociální služby města Přerova, ve spolupráci s odborem vnitřní správy, zajistit odkup            
a montáž rozšířených monitorovacích jednotek GPS, zároveň uzavřít smlouvu o poskytované 
službě / tarifu „Car Control ve verzi Standard“, vše za cenových podmínek / v jednotkových 
cenách definovaných Přílohami č. 1 a 2.

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

rozpočet
po úpravě

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

75,5 + 161,3 236,8

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

rozpočet
po úpravě

6171 360 Činnost místní správy (správa) 19 580,1 + 161,3 19 741,4

631/22/10/2015 Kontrola usnesení č. 130/6/9/2014 – Zpráva o činnosti Pracovní 
skupiny pro optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem 
za 1. pololetí 2015.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zprávu o činnosti Pracovní skupiny pro optimalizaci systému nakládání           
s komunálním odpadem za 1. pololetí 2015,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku o nakládání     
s komunálním odpadem na území města Přerova dle přílohy důvodové zprávy.

632/22/10/2015 Podání správní žaloby proti rozhodnutí ÚOHS ve věci přímého zadání 
veřejné služby přepravy cestujících veřejnou linkovou autobusovou 
dopravou v období od 1.12.2011 do 30.11.2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje podání správní žaloby dle 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 12.6.2015, č.j.: ÚOHS-R142/2014/VZ-14134/2015/321/PMa, 
kterým byl zamítnut rozklad a potvrzeno rozhodnutí tohoto úřadu o uložení pokuty ve výši 
250.000,- Kč za správní delikt, kterého se měl zadavatel dopustit tím, že byla veřejná zakázka 
na služby spočívající v zajištění dopravní obslužnosti zadána postupem dle ust. § 18 písm. b) 
zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů, ač nebyly splněny podmínky podle tohoto zákona.

2. ukládá oddělení právnímu Kanceláře tajemníka MMPr podat správní žalobu dle bodu 1. 
návrhu na usnesení.

633/22/10/2015 Petice „za zajištění veřejného pořádku a bezpečí všech slušných 
uživatelů dětského hřiště a přilehlého okolí mezi ulicemi 
Interbrigadistů – Jasínkova v Přerově“

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí petici občanů „za zajištění veřejného pořádku a bezpečí všech slušných 
uživatelů dětského hřiště a přilehlého okolí mezi ulicemi Interbrigadistů – Jasínkova               
v Přerově“,

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

634/22/10/2015 Petice „za obnovení autobusové linky č. 7“

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí petici občanů, kteří požadují znovuobnovení autobusové linky č. 7,

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

635/22/10/2015 Zahraniční pracovní cesta Bardejov, Cuijk, Ozimek

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve složení Mgr. Petr 
Mlčoch, Ing. Jiří Kohout, s řidičem, která se uskuteční ve dnech 27. - 30. srpna 2015 při 
příležitosti tradičního Bardejovského jarmoku v partnerském městě Bardejov (Slovensko),

2. schvaluje zahraniční pracovní cestu primátora Mgr. Vladimíra Puchalského, s řidičem           
do partnerského města Cuijku (Nizozemí), která se uskuteční v rámci výměnného pobytu 
přerovských občanů ve dnech 24. - 28. 9. 2015.

3. schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve složení Ing. Petr 
Měřínský, Bc. Tomáš Navrátil, Ing. Petr Vrána, s řidičem, která se uskuteční ve dnech 29. -
30. srpna 2015 při příležitosti tradičního dožínkového festivalu v partnerském městě Ozimek 
(Polsko).

636/22/10/2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat             
se podněty a připomínkami vznesenými na 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. V. Puchalský

Termín: 7.8.2015
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637/22/10/2015 Prohlášení Rady města Přerova k důvodům pro rozšíření a budoucí 
zobousměrnění ul. Palackého v Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje prohlášení Rady města Přerova k důvodům pro rozšíření a budoucí zobousměrnění 
ul. Palackého v Přerově

2. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zaslat schválené prohlášení Ředitelství 
silnic a dálnic ČR.

638/22/10/2015 Použití znaku města Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku města Přerova Muzeu Komenského           
v Přerově, p.o. se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, 750 11 Přerov, IČ: 00097969. Znak bude použit      
na panelech k výstavě "Jiří Hloušek - Přerov na starých pohlednicích".

639/22/11/2015 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o získání dotace z fondu aktivit CIVITAS

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem smlouvy o dotaci

3. ukládá tajemníkovi MMPr Mgr. Petru Mlčochovi vybrat odpovědného zaměstnance 
magistrátu na realizaci projektu

640/22/11/2015 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého

Rada města Přerova po projednání:

1. ukládá Oboru koncepce a strategického rozvoje zpracovat zadání územní studie                    
hospodaření se srážkovými vodami

2. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje zpracovat zadání územní studie zeleně.

Odpovídá: Ing. P. Gala

Termín: 15.10.2015
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V Přerově dne 21. července 2015

       Mgr. Vladimír Puchalský                                                                 Pavel Košutek
primátor Statutárního města Přerova                              náměstek primátora Statutárního města Přerova


