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ZÁPIS

z 23. schůze Rady města Přerova konané dne 20. srpna 2015

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

1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 23. schůze Rady města Přerova 

konané dne 20. srpna 2015
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3.1 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, 

členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za I. pololetí roku 2015
4. Finanční záležitosti
4.1 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2016 včetně 

harmonogramu jeho zpracování
4.2 Rozpočtové opatření č. 13
4.3 Obecně závazná vyhláška č..../2015, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z 

nemovitých věcí
4.4 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 2015
4.5 Žádost o poskytnutí dotace - účast na Mistrovství světa mažoretek
5. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
5.1 Záměr – Vyčištění jezírka v areálu Ornitologické stanice, Přerov 
5.2 Veřejná zakázka „Podpora programových produktů firmy ESRI pro roky 2016 – 2018“–

schválení předběžného oznámení veřejného zadavatele
5.3 Veřejná zakázka „Provizorní  oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, Vinohrádky, 

Stavební  úpravy  proluky ul. Bratrská,  Rekonstrukce  kontejnerového  stání Malá 
Dlážka (k.ú. Čekyně,  k.ú. Přerov)“– schválení předběžného oznámení veřejného 
zadavatele
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5.4 Veřejná zakázka „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky Muzea 
Komenského v Přerově, p.o.  v prostorách zámku, Horní náměstí 1, Přerov“ –
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 
komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

5.5 Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2016 a 2017" -  
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

6. Různé
6.1 "Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města 

Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy" a „Územní studie - Plán 
udržitelné mobility města Přerova“

6.2 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

6.3 Novelizace nařízení města Přerova - tržní řád
6.4 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, uzavřených 

odbory Magistrátu města  Přerova a organizacemi zřízenými městem za období 
1.4.2015 - 30.6.2015

6.5 Informace o výsledcích kontrol kvality výkonu přenesené a samostatné působnosti na 
Magistrátu města Přerova.

6.6 Regionální letiště Přerov a.s. "v likvidaci"
6.7 Zahraniční pracovní cesta
6.8 Analýza poskytnutých plateb
6.9 Spolupráce s městem Kotor (Černá Hora)
6.10 Platové záležitosti - pan Mgr. Jaroslav Macíček, ředitel Kulturních a informačních 

služeb města Přerova
6.11 Petice ve věci „Obtěžování hlukem a rušení nočního klidu po dobu konání akcí v 

Dělnickém domě v Lověšicích“.
7. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
8. Závěr, tiskové zprávy
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Přítomni:

A. Předsedající: primátor Mgr. Vladimír Puchalský

B. Členové Rady města:

Ing. Vladimír Holan, Ing. arch. Jan Horký, Ing. Jiří Kohout, Ing. Petr Měřínský, Rudolf Neuls, Mgr. 
Helena Netopilová, Radek Pospíšilík,.

C.  Omluveni: Pavel Košutek
Bc. Tomáš Navrátil
Ing. Petr Vrána

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

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 23. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 20. srpna  2015 
ve 13.20 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 8 členů Rady 
města. 
Omluveni:  Pavel Košutek, Bc. Tomáš Navrátil, Ing. Petr Vrána
Rada města Přerova je schopna se právoplatně usnášet. 
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2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU

Ověřovatelem usnesení a zápisu 23. schůze Rady města Přerova byl navržen náměstek primátora 
Ing. Petr Měřínský.
Hlasování o ověřovateli:  8 pro, 3 omluveni (p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána).

Primátor Mgr. Puchalský:
 Má někdo připomínku k programu? 

Navrhuji vyjmout materiál označený 6.2 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství. Materiál bude přepracován a předložen na jednání Rady města Přerova dne 25. srpna 
2015.
Hlasování o stažení materiálu 6.2:  Při hlasování bylo 8 pro, 3 omluveni (p. Košutek, Bc. Navrátil, 
Ing. Vrána).

Hlasování o celém upraveném programu:  Při hlasování bylo 8 pro, 3 omluveni (p. Košutek,         
Bc. Navrátil, Ing. Vrána).

641/23/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení upraveného programu 23. schůze 
Rady města Přerova konané dne 20. srpna 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 23. schůze Rady města Přerova konané dne 20. srpna 2015,

2. schvaluje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského ověřovatelem usnesení a zápisu            
23. schůze Rady města Přerova.

3. KONTROLA  PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

642/23/3/2015 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za I. 
pololetí roku 2015

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady, 
zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. pololetí 
2015.

Hlasování:  8 pro, 3 omluveni (p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána).



5

4.  FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

643/23/4/2015 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova      
na rok 2016 včetně harmonogramu jeho zpracování

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města 
Přerova na rok 2016 včetně harmonogramu jeho zpracování v rozsahu důvodové zprávy.

Primátor Mgr. Puchalský:
 navrhl doplnit do usnesení: … v rozsahu důvodové zprávy.

Hlasování o doplněném usnesení: 8 pro, 3 omluveni (p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána).

644/23/4/2015 Rozpočtové opatření č. 13

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

Rada města Přerova po projednání:

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

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

Hlasování:  8 pro, 3 omluveni (p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána).

645/23/4/2015 Obecně závazná vyhláška č..../2015, o stanovení koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitých věcí

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2015, o stanovení 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová

Termín: 13.9.2015
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VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2015, o stanovení 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.

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

Ing. arch. Horký dal protinávrh:
 doporučil variantu I., písmeno e) Přerov V-Dluhonice snížit koeficient z 3,5 na 3

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

Hlasování o variantě I. dle návrhu předkladatele Ing. Měřínského:
Pro: Ing. Holan, Ing. Měřínský, Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, p. Neuls.
Proti: p. Pospíšilík
Zdrželi se: Ing. arch. Horký
Omluveni: p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána

646/23/4/2015 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 
2015

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí rozbory hospodaření statutárního města Přerova   
za I. pololetí roku 2015.

Celkové příjmy (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města 
Přerova za I. pololetí byly plněny ve výši 420 832 237,55 Kč, tj. na 55,9 % upraveného rozpočtu.

Celkové výdaje (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města 
Přerova za I. pololetí byly čerpány ve výši 365 959 488,02 Kč, tj. na 38,3 % upraveného rozpočtu.

Hlasování:  8 pro, 3 omluveni (p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána).

647/23/4/2015 Žádost o poskytnutí dotace - účast na Mistrovství světa mažoretek

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace subjektu Mažoretky Gina Brodek u Přerova, občanské sdružení, IČ: 26556316,       
se sídlem Olomouc, Litovelská 642/28, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mistrovství 
světa mažoretek.

Hlasování:  8 pro, 3 omluveni (p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána).

Přestávka 13.52 – 14.00 hodin.

5.  PŘÍPRAVA  A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘENÉ ZAKÁZKY

648/23/5/2015 Záměr – Vyčištění jezírka v areálu Ornitologické stanice, Přerov 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr vyčištění dna jezírka v areálu Ornitologické stanice Přerov, parc. č. 4794/1, 
4787, 4785/1, 4790/2,4794/2, 4790/3  k.ú.  Přerov od nánosů

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zpracováním projektových dokumentací   
potřebných  pro  ohlášení prací, veřejnou soutěž a vlastní realizaci  odstranění  nánosů  bahna  
ze  dna  jezírka.

Hlasování:  8 pro, 3 omluveni (p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána).

649/23/5/2015 Veřejná zakázka „Podpora programových produktů firmy ESRI pro 
roky 2016 – 2018“– schválení předběžného oznámení veřejného 
zadavatele

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje, v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,       
ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby s názvem „Podpora programových produktů firmy ESRI pro roky 2016 –
2018“, včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky,
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2. schvaluje odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.

Hlasování:  8 pro, 3 omluveni (p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána).

650/23/5/2015 Veřejná zakázka „Provizorní  oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, 
Vinohrádky, Stavební  úpravy  proluky ul. Bratrská,  Rekonstrukce  
kontejnerového  stání Malá Dlážka (k.ú. Čekyně,  k.ú. Přerov)“–
schválení předběžného oznámení veřejného zadavatele

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje, v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,       
ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce „Provizorní  oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, Vinohrádky, Stavební  
úpravy  proluky ul. Bratrská,  Rekonstrukce  kontejnerového  stání Malá Dlážka (k.ú. Čekyně,  
k.ú. Přerov)“, včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky,

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

Hlasování:  8 pro, 3 omluveni (p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána).

651/23/5/2015 Veřejná zakázka „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky 
Muzea Komenského v Přerově, p.o.  v prostorách zámku, Horní 
náměstí 1, Přerov“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání obálek, 
posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Vytvoření 
komunikačního centra pro návštěvníky Muzea Komenského v Přerově, p.o.  v prostorách 
zámku, Horní náměstí 1, Přerov“ dle příloh č. 1 - 3,

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 
„Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky Muzea Komenského v Přerově, p.o.           
v prostorách zámku, Horní náměstí 1, Přerov“, postupem dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním 
předpisem č. 9/2012,

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:
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P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. Robert Hloch, Přestavlky 70, 750 02 Přerov 65921071

2. Glamm s.r.o., Andělská 760/31, 779 00, Olomouc - Nové Sady 28569814

3. František Tománek, Hlavní 197/105, 750 02, Přerov - Přerov VI-Újezdec 42964610

4. Rostislav Kušner, U Tenisu 1340/25, 750 02, Přerov - Přerov I-Město 12105546

5. Jiří Mraček, Podzámčí 610, 751 01, Tovačov - Tovačov I-Město 67709117

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

P.č. Člen komise Organizace Náhradník Organizace

1. Mgr. Robert Pavlíček Zástupce 
zadavatele

Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele

2. Ing. Radovan Urválek interiérový 
designer

Ing. Jaroslav Klímek projektant a návrhář 
nábytku

3. Mgr. Kristýna Sehnálková Muzeum 
Komenského

Ing. Zdeněk Zajíček Muzeum Komenského

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.

Na základě diskuse byl navržen v bodě 4) usnesení do komise pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek člen Mgr. Robert Pavlíček a náhradník Ing. Petr 
Měřínský.

Hlasování o doplněném usnesení: 8 pro, 3 omluveni (p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána).

652/23/5/2015 Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2016 
a 2017" -  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

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
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Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje oznámení o zakázce a zadávací podmínky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky 
s názvem „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2016 a 2017“ dle příloh č. 1 a 2,

2. schvaluje „Odůvodnění veřejné zakázky“ dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb.,           
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 3,

3. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Zajištění dodávek 
elektrické energie na období 2016 a 2017“, v otevřeném řízení, v souladu s ustanovením § 27 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky 
naplnění 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

Rudolf Neuls člen Rady města Přerova Ing. Petr Měřínský náměstek primátora

Ing. Vladimír Holan člen Rady města Přerova Mgr. Vladimír 
Puchalský

primátor

Ing. Eva Pospíšilíková Vedoucí odd. bytové 
správy

Emanuel Řehoř Zástupce ved. odd. bytové 
správy

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Pavlína Nováková ENSYTRA s.r.o. Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

5. ustanovuje dle § 59 a §74 zákona komisi pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Rudolf Neuls Zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele

Ing. Vladimír Holan Zástupce zadavatele Mgr. Vladimír 
Puchalský

Zástupce zadavatele 

Mgr. Petr Karola vedoucí odboru VNITŘ Fanka Vrbová

Ing. Petra Hirschová odborník, energetik města Mgr. Zdeněk Vojtášek odborník, vedoucí odboru 
MAJ

Ing. Ondřej Grohar odborník Ing. Pavlína Nováková odborník

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Pavlína Nováková ENSYTRA s.r.o. 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.
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Na základě diskuse byli navrženi v bodě 4) usnesení do komise pro otevírání obálek za členy Rudolf 
Neuls a Ing. Vladimír Holan. Za náhradníky Ing. Petr Měřínský a Mgr. Vladimír Puchalský.
V Bodě 5) usnesení do komise pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek za členy 
Rudolf Neuls a Ing. Vladimír Holan. Za náhradníky Ing. Petr Měřínský a Mgr. Vladimír Puchalský.

Hlasování o doplněném usnesení v bodě 4) a 5): 8 pro, 3 omluveni (p. Košutek, Bc. Navrátil,        
Ing. Vrána).

6.  RŮZNÉ

653/23/6/2015 "Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu 
mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy"    
a „Územní studie - Plán udržitelné mobility města Přerova“

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet
po úpravě

4113 210 Neinvestiční přijaté transfery ze 
státních fondů

0,0 + 255,4 255,4

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze státního rozpočtu

16 337,4 * + 2 644,6 18 982,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

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

rozpočet
po úpravě

2219 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500334 - Plán 
udržitelné mobility města Přerova)

0,0 + 2 900,0 2 900,0

2. bere na vědomí členy projektového týmu pro přípravu akce "Zvýšení informovanosti             
o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení 
veřejnosti do jeho přípravy" dle přílohy důvodové zprávy.

Hlasování:  8 pro, 3 omluveni (p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána).
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6.2 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

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

Rada města Přerova po projednání

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku č. .../2015, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2012 a obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, a to ve 
znění, které je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Informaci o stažení materiálu podal primátor Mgr. Puchalský v úvodu jednání rady. Materiál 
bude opětovně předložen na jednání rady dne 25.8.2015.

6.3 Novelizace nařízení města Přerova - tržní řád

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

Rada města Přerova po projednání

schvaluje Nařízení města Přerova č. .../2015, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Přerova         
č. 2/2012, kterým se vydává tržní řád, ve znění Nařízení města Přerova č. 1/2014 a Nařízení města 
Přerova č. 2/2015, dle Přílohy č. 1.

Mgr. Netopilová:
 dala protinávrh: článek 4 Pravidelné trhy, odstavec 2 – Na pravidelných trzích lze prodávat 

pouze zboží, které odpovídá tématicky farmářským trhům a vychází z české tradice pěstování 
plodin, chovu hospodářských zvířat a výroby potravinářských produktů. Dále je zde možný 
prodej regionálních rukodělných výrobků z malých nebo chráněných dílen.

Předsedající schůze primátor Mgr. Puchalský:
 navrhl materiál stáhnout a dopracovat.

Předkladatel materiálu tajemník MMPr Mgr. Mlčoch:
 materiál stáhl. Bude dopracován a opětovně předložen.

Hlasování o stažení materiálu: 8 pro, 3 omluveni (p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána).
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654/23/6/2015 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, 
uzavřených odbory Magistrátu města Přerova a organizacemi 
zřízenými městem za období 1.4.2015 - 30.6.2015

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 
uzavřely jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova na základě znění Vnitřního předpisu       
č. 4/2011 – Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova,       
ve znění pozdějších předpisů, za období 1.4.2015 – 30.6.2015 dle důvodové zprávy.

2. bere na vědomí informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, které 
uzavřely organizace zřízené městem Přerov za období 1.4.2015 – 30.6.2015 dle důvodové 
zprávy.

Hlasování:  8 pro, 3 omluveni (p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána).

655/23/6/2015 Informace o výsledcích kontrol kvality výkonu přenesené a samostatné 
působnosti na Magistrátu města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o výsledcích kontrol kvality přenesené 
a samostatné působnosti na Magistrátu města Přerova za 1. pololetí roku 2015.

Hlasování:  8 pro, 3 omluveni (p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána).

656/23/6/2015 Regionální letiště Přerov a.s. "v likvidaci"

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

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

657/23/6/2015 Zahraniční pracovní cesta

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu do Grazu a Klagenfurtu 
(Rakousko) Bc. Tomáši Navrátilovi a Ing. arch. Janu Horkému, která se uskuteční ve dnech 15. -
18. 9. 2015 v rámci Sítě CIVINET České a Slovenské republiky.

Ing. Měřínský:
 navrhl, aby se zahraniční pracovní cesty zúčastnil Ing. arch. Jan Horký.

Hlasování o doplněném usnesení:
Pro: 7
Nehlasoval: Ing. arch. Horký
Omluveni: p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána.

658/23/6/2015 Analýza poskytnutých plateb

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

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Ing. Petru Měřínskému ve spolupráci 
s Ing. Jiřím Kohoutem a Ing. Petrem Vránou zpracovat analýzu poskytnutých plateb za přijaté faktury 
se zdanitelným plněním v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech jeho 
příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví města a předložení svých 
doporučení nejpozději na 10. zasedání zastupitelstva tj. do 12.10.2015.

Odpovídá: Ing. P. Měřínský

Termín: 17.9.2015

Primátor Mgr. Puchalský: 
 navrhl doplnit … do 12.10.2015

Hlasování o doplněném usnesení: 8 pro, 3 omluveni (p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána).

659/23/6/2015 Spolupráce s městem Kotor (Černá Hora)

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Smlouvu     
o partnerství mezi statutárním městem Přerovem a městem Kotor (Černá Hora).

Hlasování:  8 pro, 3 omluveni (p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána).

6.10 Platové záležitosti - pan Mgr. Jaroslav Macíček, ředitel Kulturních        
a informačních služeb města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje  se neusnesla schválit úpravu platového tarifu řediteli 
Kulturních a informačních služeb města Přerova panu Mgr. Jaroslavu Macíčkovi s účinností              
od 1.9.2015 v souvislosti s dosažením odpovídající započitatelné praxe v rozsahu, uvedeném               
v důvodové zprávě.

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

(Materiál bude opětovně předkladatelem otevřen a projednán – bude schválen).

661/23/6/2015 Petice ve věci „Obtěžování hlukem a rušení nočního klidu po dobu 
konání akcí v Dělnickém domě v Lověšicích“

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

Rada města Přerova po projednání:  

1. bere na vědomí odkládá petici občanů ve věci "Obtěžování hlukem a rušení nočního klidu po 
dobu konání akcí v Dělnickém domě v Lověšicích" na jednání Rady města Přerova v měsíci 
září s tím, že radě bude předloženo stanovisko Výboru pro místní části.

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

Předkladatel materiálu primátor Mgr. Puchalský:
 materiál bude odložen. Bude projednán ve Výboru pro místní části a opětovně předložen        

na jednání rady.

Hlasování:  8 pro, 3 omluveni (p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána).
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Primátor Mgr. Puchalský opětovně otevřel materiál  “Platové záležitosti - pan Mgr. Jaroslav Macíček, 
ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova“ z důvodu, že k úpravě platového tarifu 
ředitele dochází dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě.

660/23/6/2015 Platové záležitosti - pan Mgr. Jaroslav Macíček, ředitel Kulturních        
a informačních služeb města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání se neusnesla schválit schvaluje úpravu platového tarifu řediteli 
Kulturních a informačních služeb města Přerova panu Mgr. Jaroslavu Macíčkovi s účinností               
od 1. 9. 2015 v souvislosti s dosažením odpovídající započitatelné praxe v rozsahu, uvedeném              
v důvodové zprávě.

Hlasování:  8 pro, 3 omluveni (p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Vrána).

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

Primátor Mgr. Puchalský:
 informace o výkupech pozemků

p. Pospíšilík:
 stav v městských lesích – je výrazně horší než před dvěma měsíci. Byla jmenovaná pracovní 

skupina, která připravuje opatření s cílem, aby se změnila skladba dřevin a lesní hospodářský 
plán.

Ing. arch. Horký:
 informace o jednání se SŽDC a projektantem k rekonstrukci železniční stanice Přerov,           

2. stavba, úsek Dluhonice – Prosenice.

Ing. Kohout:
 projekt Aktivní politika zaměstnanosti – nyní míří k zahájení zkušebního provozu na TSMPr.

Proběhlo jednání s Povodím Moravy, které je k projektu vstřícné.
 Újezdec – suchý poldr – problém vyplynul z jednání v místním výboru v Újezdci.

Mgr. Netopilová:
 Jednání se zástupci Člověk v tísni – připomínky k projektu Aktivní politika zaměstnanosti
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8.  ZÁVĚR

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 23. schůzi Rady města Přerova dne 20. srpna 2015 v 15.30 
hodin.

V Přerově dne 24. srpna 2015

      Mgr. Vladimír Puchalský                                                              Ing. Petr Měřínský                                
primátor Statutárního města Přerova                              náměstek primátora Statutárního města Přerova


