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ZÁPIS

z 26. schůze Rady města Přerova konané dne 17. září 2015

PROGRAM:

1. Zahájení primátor
2. Volba ověřovatele zápisu
2.1 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 26. schůze Rady města 

Přerova konané dne 17. září 2015
primátor

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 15 Ing. 

Měřínský
4.2 Žádost o poskytnutí dotace - účast na Mistrovství světa mažoretek Ing. 

Měřínský
4.3 Žádost o prominutí příslušenství dluhu Ing. 

Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Projekt regenerace panelového sídliště - změna názvu p. Košutek
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky 
6.1 Revitalizace parků na nám.Svobody a nám.Fr.Rasche Ing. 

arch.Horký
Ing. 
Měřínský

6.1 Revitalizace parků na nám.Svobody a nám.Fr.Rasche -  Výměna Ing. 
arch.Horký
Ing. 
Měřínský

6.2 Veřejná zakázka – „Nový digitální rádiový systém standardu ETSI pro 
hlasovou a datovou komunikaci pro Městskou policii Přerov" - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, schválení 
vyzvaných zájemců, jmenování členů komise pro otevírání obálek, 
posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

Ing. 
Měřínský

6.3 Zpracování projektové dokumentace s názvem "Stavební úpravy 
základní školy, Za mlýnem 1250/1, 750 02  Přerov - VZT"

Ing. 
Měřínský

6.4 Veřejná zakázka " Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa –
dodatečné stavební práce“ – schválení zadávacího řízení

Ing. 
Měřínský
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6.5 Veřejná zakázka - Zpracování projektové dokumentace s názvem
„Regenerace panelového sídliště Trávník – 2. etapa“ – zrušení 
výběrového řízení

Ing. 
Měřínský

6.6 Veřejná zakázka „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky 
Muzea Komenského v Přerově, p.o.  v prostorách zámku, Horní 
náměstí 1, Přerov“ – zrušení výběrového řízení

Ing. 
Měřínský

6.7 Veřejná zakázka „Opravy podlah a výměna elektroinstalace v 10 
volných bytech“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání obálek, 
posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

Ing. 
Měřínský

6.8 Veřejná zakázka „Výměna elektroinstalace u společných prostor v 
bytových domech gen. Štefánika 4, Jižní čtvrť II/6,7,8,9, Jižní čtvrť 
IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově“ – schválení zadávacích podmínek a 
zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

Ing. 
Měřínský

6.9 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0863/2014 na 
realizaci stavby s názvem „Lávka U Tenisu v Přerově“. Materiál na stůl

Ing. 
Měřínský

7. Majetkoprávní záležitosti
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věci v majetku 

statutárního města Přerova - pozemků 1265/1, 1265/3, 1266/1, 1266/2, 
1266/3, 1266/4, 1267, 1268/2, 1268/3, 1268/4, 1268/5, 1268/6, 1268/7 
vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5215/26 a p.č. 
5215/27 v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – nájem jednotné kanalizace pro 
veřejnou potřebu v místní části Dluhonice. Materiál na stůl

p. Košutek

7.5.1 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  
prostoru sloužícího podnikání v objektu jiná stavba č.p. 77, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov 
(Palackého 1).

p. Košutek

7.5.2 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova.

p. Košutek

7.5.3 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice.

p. Košutek

7.5.4 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostoru sloužícího podnikání v objektech jiná stavba č.p. 84, č.p. 47, 
č.p. 83, příslušných k části obce Přerov I - Město, které jsou součástí 
pozemku p.č. 155, p.č. 180, p.č. 179, v k.ú. Přerov (Bratrská 2, nám. 
T.G.M. 5, nám. T.G.M. 4).

p. Košutek

7.6.1 Protipovodňová opatření v Přerově na nábř.Dr.E.Beneše p. Košutek
7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 639/1 a p.č. 

639/3, oba v k.ú. Henčlov, v majetku statutárního města Přerova.
p. Košutek

7.12.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí „Lávka přes 
Bečvu U tenisu v Přerově“. 

p. Košutek

7.13.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova  –  bytové jednotky 2505/4

p. Košutek

8. Školské záležitosti
8.1 Výzva žadatelům k předložení žádostí do dotačních programů pro rok 

2016
Bc. Navrátil

8.2 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 - povolení výjimky z maximálního 
počtu žáků 

Bc. Navrátil

8.3 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova při zapojení základních 
škol do projektu Příběhy našich sousedů – Paměť národa 

Bc. Navrátil
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8.4 Předfinancování základních škol zařazených do Programu podpory 
ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Bc. Navrátil

8.5 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – převod 
finančních prostředků mezi fondy příspěvkové organizace

Bc. Navrátil

8.6 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Přerovem  

Bc. Navrátil

9. Sociální záležitosti
9.1 Uložení odvodu finančních prostředků Bc. Navrátil
9.2 Rozšíření fakultativních činností pečovatelské služby o položku 

„zapůjčení mechanické polohovací postele“
Bc. Navrátil

9.3 Možnosti využití budovy Chemik pro sociální účely, zřízení krizových 
lůžek v DPS

Bc. Navrátil

9.4 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 
odst. 6 zákona 

Bc. Navrátil

9.5 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil
10. Různé
10.1 Pracovní skupina pro zpracování návrhu na zřízení čestných hrobů v 

péči města
p. Neuls

10.2 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2015 Ing. Holan
10.3 Výsledky soutěže Předzahrádka roku 2015 p. Košutek
10.4 Akceptace nabídky STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státního podniku, jako 

poskytovatele služby CDBP a schválení zaslání závazné objednávky na 
poskytování služby nového pracoviště KS-O výdej výdej od 1. 1. 2016 
pro agendu občanských průkazů a cestovních pasů.  

Ing. 
Měřínský

10.5 Návrh na poskytnutí odměny paní Bc. Janě Žouželkové, ředitelce 
Sociálních služeb města Přerova při příležitosti životního jubilea 

Bc. Navrátil

10.6 Přerovský rádce: vyhodnocení dotazníku Hluk v Přerově. Vadí Vám? primátor
10.7 Použití znaku statutárního města Přerova primátor
10.8 Návrh termínů konání Zastupitelstva a Rady města Přerova v I. pololetí 

2016
primátor

10.9 Návrh na personální změnu. primátor
10.10 Podněty a připomínky z  9. zasedání Zastupitelstva města Přerova. primátor
10.11 Nominace zástupců města Přerova do komisí Předsednictva Svazu 

měst a obcí
primátor

10.11 Nominace zástupců města Přerova do komisí Předsednictva Svazu 
měst a obcí -  Výměna

primátor

10.12 Studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací. primátor
10.13 Cena města Přerova primátor
10.14 ITI – Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace. Materiál 

na stůl
Ing. 
Měřínský

11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 
tajemníka magistrátu města

12. Závěr, tiskové zprávy



4

Přítomni:

A. Předsedající: primátor Mgr. Vladimír Puchalský

B. Členové Rady města:

Ing. Jiří Kohout, Pavel Košutek, Ing. Petr Měřínský, Bc. Tomáš Navrátil, Mgr. Helena Netopilová, 
Radek Pospíšilík, Ing. Petr Vrána.

C.  Omluveni: Ing. Vladimír Holan
Ing. arch. Jan Horký
Rudolf Neuls

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

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 26. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 17. září  2015 
ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 6 členů Rady 
města. 
Omluven: Ing. Vladimír Holan, Ing. arch. Jan Horký, Rudolf Neuls.

Dostaví se později: Mgr. Helena Netopilová, p. Radek Pospíšilík.

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

Primátor Mgr. Puchalský:
 Má někdo připomínku k programu? 

Hlasování o programu:  6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni 
(Mgr. Netopilová, p. Pospíšilík).

Ověřovatelem usnesení a zápisu 26. schůze Rady města Přerova byl navržen Bc. Tomáš Navrátil. 
Hlasování o ověřovateli:  6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni 
(Mgr. Netopilová, p. Pospíšilík).

749/26/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 26. schůze Rady města 
Přerova konané dne 17. září 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 26. schůze Rady města Přerova konané dne 17. září 2015,

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

3. KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ,  INFORMACE  Z KOMISÍ

Nejsou předlohy.

4.  FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

750/26/4/2015 Rozpočtové opatření č. 15

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové 
zprávy.

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).
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751/26/4/2015 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.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace subjektu Fantasy Přerov z.s., IČ: 03267041, se sídlem Přerov, Čsl. letců 1771/24,  
na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mistrovství světa mažoretek.

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).

752/26/4/2015 Žádost o prominutí příslušenství dluhu

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. trvá na usnesení Rady města Přerova č. 3824/100/3/2014 ze 100. schůze konané dne 

30.9.2014, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 
příslušenství dluhu ve výši 26.658,51 Kč odpovídajícího zákonným úrokům z prodlení          
na nájemném dlužníkovi M.V.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí příslušenství dluhu 
odpovídajícího nákladům spojeným s vymáháním dluhu na nájemném ve výši 6.250,- Kč 
dlužníkovi M.V.

VARIANTA   II.:
1. trvá na usnesení Rady města Přerova č. 3824/100/3/2014 ze 100. schůze konané dne 

30.9.2014, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí příslušenství 
dluhu ve výši 26.658,51 Kč odpovídajícího zákonným úrokům z prodlení na nájemném 
dlužníkovi M.V.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí příslušenství dluhu 
odpovídajícího nákladům spojeným s vymáháním dluhu na nájemném ve výši 6.250,- Kč 
dlužníkovi M.V.

3. ukládá oddělení právnímu Kanceláře tajemníka MMPr vymáhat dlužnou částku 6.250,- Kč po 
dlužníkovi, a to v případě schválení usnesení dle bodu 2. Zastupitelstvem města Přerova.

VARIANTA  III.:
1. ruší usnesení Rady města Přerova č. 3824/100/3/2014 ze 100. schůze konané dne 30.9.2014, 

kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí příslušenství dluhu        
ve výši 26.658,51 Kč odpovídajícího zákonným úrokům z prodlení na nájemném dlužníkovi 
M.V.
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí příslušenství dluhu           
v celkové výši 32.908,51 Kč odpovídajícího zákonným úrokům z prodlení (26.658,51 Kč)      
a nákladům spojeným s vymáháním dluhu (6.250,- Kč) na nájemném dlužníkovi M.V.

3. ukládá oddělení právnímu Kanceláře tajemníka MMPr vymáhat dlužnou částku 32.908,51 Kč 
po dlužníkovi, a to v případě schválení usnesení dle bodu 2. Zastupitelstvem města Přerova.

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

Hlasování o variantě III. usnesení: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 
nepřítomni (Mgr. Netopilová, p. Pospíšilík).

5.  ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

753/26/5/2015 Projekt regenerace panelového sídliště - změna názvu

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu názvu akce : "Regenerace panelového sídliště 
Trávník - 1. etapa" na "Regenerace panelového sídliště Budovatelů - 1.etapa ".

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).

6.  PŘÍPRAVA  A REALIZACE  INVESTIC, DOTACE  A  VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY

754/26/6/2015 Revitalizace parků na nám.Svobody a nám.Fr.Rasche

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

Rada města Přerova po projednání:

1. se neusnesla schválit schvaluje záměr revitalizace parku na nám.Svobody a nám.Fr.Rasche v 
Přerově

2. se neusnesla uložit ukládá Odboru řízení projektů a investic zajistit projektovou přípravu 
projektu "Revitalizace parku na nám.Svobody a nám. Fr.Rasche",

3. se neusnesla jmenovat jmenuje vedoucím projektu Ing.arch. Jana Horkého a neusnesla se
pověřit pověřuje jej sestavením  projektového týmu, dle důvodové zprávy.



8

Materiál ústně předložil za nepřítomného Ing. arch. Horkého spolupředkladatel Ing. Měřínský.

Hlasování: 
Pro: 4
Zdrželi se: Ing. Vrána, Mgr. Puchalský.
Omluveni: Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls.
Nepřítomni: Mgr. Netopilová, p. Pospíšilík.

755/26/6/2015 Veřejná zakázka – „Nový digitální rádiový systém standardu ETSI pro 
hlasovou a datovou komunikaci pro Městskou policii Přerov" -
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
schválení vyzvaných zájemců, jmenování členů komise pro otevírání 
obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky 
s názvem „Nový digitální rádiový systém standardu ETSI pro hlasovou a datovou komunikaci 
pro Městskou policii Přerov“ dle příloh č. 1 - 8,

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky            
s názvem „Nový digitální rádiový systém standardu ETSI pro hlasovou 
a datovou komunikaci pro Městskou policii 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:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. DCom, spol. s r.o., Brno, Kšírova 32, okres Brno-město, PSČ 61900 62024302

2. Echoton - CZ s.r.o., Josefa Šavla 761/21, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 26813297

3. RCS Brno - radiostanice.cz, a.s., Stránského 1350/35, Žabovřesky, 616 00 Brno 25397443

4. KonekTel, a.s., Pražská 152, Popkovice, 530 06 Pardubice 15051145

5. COFI s.r.o., Praha 4 - Michle, Ohradní 1424/2b, PSČ 14000 27187616
4 ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 9/2012, komisi pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

Pořadové 
číslo

Člen komise Organizace Náhradník Organizace

1. Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Mgr. Vladimír 
Puchalský

Zástupce zadavatele

2. Mgr. Omar Teriaki Ředitel MP Ing. Ladislav 
Petrovský

Zástupce ředitele 
MP

3. Mgr. Petr Karola Vedoucí odboru 
VNITŘ

Ing. Jitka Kučerová Vedoucí odd. ICT

4. Bc. Kamil Václavík Odd. ICT Bc. Lukáš Pálka Odd. ICT
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5. Ing. Václav Bláha soudní znalec v oboru Ing. Petr Andrle externí odborný 
poradce

Administrátor Organizace Náhradník 
administrátora

Organizace

Bc. Bohdana 
Kalincová 

úsek veřejných zakázek Ing. Alena 
Řihošková

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,

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,

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).

756/26/6/2015 Zpracování projektové dokumentace s názvem "Stavební úpravy 
základní školy, Za mlýnem 1250/1, 750 02  Přerov - VZT"

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a společností 
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Tylova 1136/4, 772 00  Olomouc, IČ 25849280, jako 
zhotovitelem, na zpracování projektové dokumentace s názvem "Stavební úpravy základní školy,       
Za mlýnem 1250/1, 750 02  Přerov - VZT"

VARIANTA  II.:
schvaluje změnu zadávacích podmínek v rozsahu navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
malého rozsahu na částku 350.000,- Kč bez DPH

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

Hlasování o variantě I. usnesení: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls),             
2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, p. Pospíšilík).
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757/26/6/2015 Veřejná zakázka " Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa –
dodatečné stavební práce“ – schválení zadávacího řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 728/25/6/2015 schválené na 25. schůzi Rady města Přerova dne               
3. 9. 2015,

2. bere na vědomí požadavek technického dozoru investora na zadání dodatečných stavebních 
prací v rozsahu dle důvodové zprávy, které jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné 
zakázky „Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa“,

3. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Veřejná prostranství 
Jižní Čtvrť I. – II. etapa – dodatečné stavební práce“ dle § 23 odst. 7, písm. a) zákona             
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tj. 
zadání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění za splnění všech podmínek § 
23 odst. 7 a) zákona.

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).

758/26/6/2015 Veřejná zakázka - Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Regenerace panelového sídliště Trávník – 2. etapa“ – zrušení 
výběrového řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené zadavatelem pro otevírání 
obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu - Zpracování projektové dokumentace s názvem „Regenerace panelového 
sídliště Trávník – 2. etapa“,

2. ruší výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby - Zpracování projektové 
dokumentace s názvem „Regenerace panelového sídliště Trávník – 2. etapa“.

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).
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759/26/6/2015 Veřejná zakázka „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky 
Muzea Komenského v Přerově, p.o.  v prostorách zámku, Horní 
náměstí 1, Přerov“ – zrušení výběrového řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí, že v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
„Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky Muzea Komenského v Přerově, p.o.            
v prostorách zámku, Horní náměstí 1, Přerov“, zahájeného na základě usnesení č. 
651/23/5/2015 z 23. schůze Rady města Přerova konané dne 20. srpna 2015, nebyly ve lhůtě 
pro podání nabídek doručeny žádné nabídky,

2. ruší výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Vytvoření komunikačního 
centra pro návštěvníky Muzea Komenského v Přerově, p.o.  v prostorách zámku, Horní 
náměstí 1, Přerov“.

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).

760/26/6/2015 Veřejná zakázka „Opravy podlah a výměna elektroinstalace v 10 
volných bytech“ – 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.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Opravy 
podlah a výměna elektroinstalace v 10 volných bytech“ dle příloh č. 1 - 3,

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Opravy podlah a výměna elektroinstalace v 10 volných bytech“, postupem dle ustanovení § 
18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu s vnitřním předpisem č. 9/2012,

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

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

49689053

2. Aleš Marek, Svornosti 258/8, 750 02, Přerov - Přerov I-Město 73874507

3. Zdeněk Horák, U Tenisu 984/7, 750 02, Přerov - Přerov I-Město 12687146
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4. PROFISTAV PŘEROV a.s., Přerov VI - Újezdec, K Moštěnici 265/8a, PSČ 
75002

25395653

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

6. BJM Přerov s.r.o., Polní 2818/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 25865021

7. PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Kojetín - Kojetín I - město, Podvalí 629, 
PSČ 75201

25896873

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

P.č. Člen komise Organizace Náhradník Organizace

1. Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Ing. Vladimír Holan Zástupce zadavatele

2. Bc. Marek Rybářik MMPr,Oddělení bytové 
správy

Emanuel Řehoř MMPr,Oddělení 
bytové správy

3. Ing. Zdeněk Dostál MMPr, Úsek přípravy a 
realizace investic

Ing. Eva Pospíšilíková MMPr,Oddělení 
bytové správy

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 a zadávací 
dokumentace, 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.

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).

761/26/6/2015 Veřejná zakázka „Výměna elektroinstalace u společných prostor v 
bytových domech gen. Štefánika 4, Jižní čtvrť II/6,7,8,9, Jižní čtvrť 
IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově“ – 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.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Výměna 
elektroinstalace u společných prostor v bytových domech gen. Štefánika 4, Jižní čtvrť 
II/6,7,8,9, Jižní čtvrť IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově“ dle příloh č. 1 - 3,
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2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Výměna elektroinstalace u společných prostor v bytových domech gen. Štefánika 4, Jižní 
čtvrť II/6,7,8,9, Jižní čtvrť IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově“, postupem dle ustanovení § 18 
odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu s vnitřním předpisem č. 9/2012,

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. SKEL s.r.o., Přerov - Přerov I-Město, Jateční 62/16, PSČ 75002 25359690

2. Elektro Bukáček s.r.o., Přerov - Přerov I-Město, Wilsonova 154/8, PSČ 
75002

27776921

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

49689053

4. ELEKTRO - REMO, spol. s r.o., K Moštěnici 265/8a, Přerov VI-Újezdec, 
750 02 Přerov

47150360

5. MERCON spol. s r.o., Přerov - Přerov I - Město, 9. května 2839/90, PSČ 
75002

61942782

6. BJM Přerov s.r.o., Polní 2818/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 25865021

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

25395653

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

Pořadové číslo Člen komise Organizace Náhradník Organizace

1. Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Ing. Vladimír Holan Zástupce zadavatele

2. Emanuel Řehoř MMPr,Oddělení 
bytové správy

Bc. Marek Rybářik MMPr,Oddělení 
bytové správy

3. Ing. Zdeněk Dostál MMPr, Úsek 
přípravy a realizace 
investic

Ing. Eva 
Pospíšilíková

MMPr,Oddělení 
bytové správy

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 a zadávací 
dokumentace, 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.

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).
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762/26/6/2015 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0863/2014 na realizaci 
stavby s názvem „Lávka  U Tenisu  v Přerově.“

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo                          
č. SML/0863/2014 ze dne 8.8.2014, na realizaci stavby „Lávka U Tenisu v Přerově.“, se zhotovitelem 
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, PSČ 60200 Brno, IČ 25317628, ve znění dle 
přílohy č. 1. Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu předmětu plnění  (méněpráce).  Cena za plnění 
se dodatkem č. 2 snižuje o 183 400,00 Kč bez DPH z ceny 20 030 337,79 Kč bez DPH  sjednané         
v dodatku č.1 smlouvy na konečnou cenu 19 846 937,79  Kč bez DPH.

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).

7.  MAJETKOPRÁVNÍ   ZÁLEŽITOSTI

763/26/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemků 1265/1, 1265/3, 1266/1, 1266/2, 
1266/3, 1266/4, 1267, 1268/2, 1268/3, 1268/4, 1268/5, 1268/6, 1268/7 vše 
v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1265/1, trvalý travní porost, o výměře     
2040 m2, p.č. 1265/3, ostatní plocha, o výměře 4350 m2, p.č. 1266/1, trvalý travní porost, o výměře 
3649 m2, p.č. 1266/2, trvalý travní porost, o výměře 1971 m2, p.č. 1266/3, vodní plocha, o výměře 
6769 m2, p.č. 1266/4, ostatní plocha, o výměře 512 m2, p.č. 1267,  ostatní plocha, o výměře 2469 m2, 
p.č. 1268/2, vodní plocha, o výměře 5102 m2, p.č. 1268/3, ostatní plocha, o výměře 396 m2, p.č. 
1268/4, ostatní plocha, o výměře 1381 m2, p.č. 1268/5, vodní plocha, o výměře 5353 m2, p.č. 1268/6, 
ostatní plocha, o výměře 494 m2 a p.č. 1268/7, ostatní plocha, o výměře 1067 m2 vše v k.ú. Veselíčko 
u Lipníka nad Bečvou.

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).

764/26/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5215/26 a p.č. 
5215/27 v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby si vyhradilo rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků p.č. 5215/26, ostatní plocha - jiná 
plocha, o výměře 210 m2  a p.č. 5215/27, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 1.461 m2          
v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod pozemků p.č. 5215/26, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 210 m2  a p.č. 
5215/27, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 1.461 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního 
města Přerov.

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).

765/26/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - nájem jednotné kanalizace pro 
veřejnou potřebu v místní části Dluhonice

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu 
dle přílohy č. 1 v místní části Dluhonice.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o provozování jednotné kanalizace pro 
veřejnou potřebu v obci Přerov II-Dluhonice, kde technický rozsah kanalizace je uveden          
v příloze č. 1,  mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a vlastníkem                    
a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 21, IČ 
47674521, jako nájemcem a provozovatelem,  ve znění dle přílohy č. 2. Nájem bude uzavřen 
na dobu určitou, 29 dnů, od 1.10.2015 do 29.10.2015. Výše nájemného bude činit 1.653,-Kč 
bez DPH. Účelem nájmu bude provozování jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v místní 
části Dluhonice.

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

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.9.2015

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).
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766/26/7/2015 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  
prostoru sloužícího podnikání v objektu jiná stavba č.p. 77, příslušném 
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov 
(Palackého 1)

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29.11.2013 na prostor sloužící 
podnikání v objektu jiná stavba č.p. 77, příslušném k části obce Přerov I - Město,                   
na   pozemku p.č. 169, Palackého 1, v k.ú. Přerov,  o celkové výměře 190,57 m2 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a společností Tovega Grand s.r.o., se 
sídlem Přerov I - Město, Palackého 77/1, IČ 28647998, jako nájemcem, ve znění dle přílohy.
Dodatek č. 1 se týká změny účelu nájmu. Původní účel nájmu  - prodejna dětského zboží se 
rozšíří o provoz kanceláře pro půjčovnu obytných aut, karavanů a dodávek.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

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.

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).

767/26/7/2015 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje pacht části pozemku p.č. 1040 o orná půda, o výměře 132738 m2 v k.ú. Újezdec       
u Přerova. 
Pachtovní smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako propachtovatelem)    
a společností AGRAS Želatovice a.s., se sídlem Želatovice 16, IČ: 25360663 (jako pachtýřem) 
ve znění dle přílohy č. 1.
Pachtovní smlouva  bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy             
k 1.10. běžného roku. pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 46.458,30 Kč, tj. 0,35 
Kč/m2/rok.

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.
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Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).

768/26/7/2015 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje nájem části pozemku p.č. 805/6, ovocný sad, o výměře 20 m2, v k.ú. Dluhonice      
ve znění přílohy č. 1 mezi statutárním městem Přerovem a A.R. za úhradu ve výši 500,-
Kč/rok, tj. 25,- Kč/m2. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Účelem nájmu bude parkování osobního automobilu.

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

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.10.2015

Ing. Měřínský:
 dal protinávrh: schválit záměr prodeje části pozemku …

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

Hlasování o předloženém usnesení: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls),         
2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, p. Pospíšilík).

769/26/7/2015 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostoru sloužícího podnikání v objektech jiná stavba č.p. 84, č.p. 47, 
č.p. 83, příslušných k části obce Přerov I - Město, které jsou součástí 
pozemku p.č. 155, p.č. 180, p.č. 179, v k.ú. Přerov (Bratrská 2, nám. 
T.G.M. 5, nám. T.G.M. 4)

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje podání výpovědi z nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 1.8.2005, 
ve znění dodatků č. 1 až č. 5,  na prostor sloužící podnikání v objektech jiná stavba č.p. 84, 
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č.p. 47, č.p. 83, příslušných k části obce Přerov I - Město, které jsou součástí pozemku p.č. 
155, p.č. 180, p.č. 179, v k.ú. Přerov, (Bratrská 2, nám. T.G.M. 5, nám. T.G.M. 4), o celkové 
výměře 119,1 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Pavlem 
Smékalem, místem podnikání Přerov I - Město, Bratrská 569/24, IČ 73254657, jako 
nájemcem. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po 
obdržení písemné výpovědi.

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

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).

770/26/7/2015 Protipovodňová opatření v Přerově na nábř.Dr.E.Beneše

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 3786/3, p.č. 3786/4, p.č. 3786/5, p.č. 
3786/6, p.č. 3798, p.č. 4948/1 a p.č. 5084/26, vše v k.ú. a obci Přerov, dle přílohy č. 1,  mezi
statutárním městem Přerov jako půjčitelem a státním podnikem Povodí Moravy s.p., se sídlem 
Dřevařská 11, Brno, IČ: 70890013, jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu 
určitou, do ukončení stavby Protipovodňového opatření. Účelem výpůjčky bude realizace 
Protipovodňových opatření na těchto pozemcích.

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

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).

771/26/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 639/1 a p.č. 
639/3, oba v k.ú. Henčlov, v majetku statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti  odpovídajícího právu oprávněného               
z věcného břemene zřídit a provozovat  kabelové vedení NN a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím  osobám 
přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 
případně rekonstrukce a odstranění k tíži pozemku p.č. 639/3 a p.č. 639/1, oba v k.ú. Henčlov, 
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a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene -
služebnosti ve znění přílohy č.1.

Rozsah věcného břemene – služebnosti sítě je vyznačen geometrickým plánem č. 368-93/2014, 
vypracovaným Ing. Ivo Sadílkem. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, 
úplatně. Jednorázová úhrada je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši  850,- Kč, včetně 
DPH.  Oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.10.2015

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

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).

772/26/7/2015 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí „Lávka přes 
Bečvu U tenisu v Přerově“

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o narovnání, ve znění přílohy č. 1 za užívání částí pozemků p.č. 
2637/2, ost. plocha, o výměře 281 m2, p.č. 2637/3, ost. plocha, o výměře 158 m2, p.č. 5009/1, 
ost. plocha o výměře 86 m2 a p.č. 6855, vodní plocha o výměře 254 m2,  v k.ú. Přerov mezi 
statutárním městem Přerovem a Povodím Moravy, s.p. IČ 70890013, se sídlem Brno, 
Dřevařská 932/11, ve výši 9 818,- Kč, tj. odpovídající nájemnému v místě a čase obvyklém, tj. 
40,- Kč/m2/rok dle cenového výměru MF č. 01/2015 za období od 8.9.2014 do 31.12.2014.

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

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.10.2015

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).
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773/26/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova  –  bytové jednotky 2505/4

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod - doprodej volné bytové jednotky           
č. 2505/4 v objektu  k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov 
I – Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 1,3,5,7) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 
2505 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9, zast. plocha a nádvoří,           
o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov ve výši 5508/132455 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
5508/132455 na pozemku p.č. 4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov              
a vyhlásit výběrové řízení.

VARIANTA  II.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru 

statutárního města Přerova - úplatném převodu volné bytové jednotky č. 2505/4 v objektu       
k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 1,3,5,7) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 
2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov ve výši 5508/132455 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 5508/132455 na pozemku p.č. 4167/9, zast. plocha a nádvoří, 
o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatného převodu - doprodej volné bytové jednotky č. 2505/4 v objektu  k bydlení č.p. 2502, 
č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 1,3,5,7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu        
na společných částech objektu bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném    
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 
m2, v k.ú. Přerov ve výši 5508/132455 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
5508/132455 na pozemku p.č. 4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov.

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

Hlasování o variantě II. usnesení: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls),           
2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, p. Pospíšilík).

Přestávka 13.52 – 14.00 hodin.
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8.  ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

774/26/8/2015 Výzva žadatelům k předložení žádostí do dotačních programů pro rok 
2016

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání vyzývá žadatele k předložení žádostí dle přílohy Dotační programy 
statutárního města Přerova pro rok 2016 za těchto podmínek:
 žádosti budou podávány v termínu od 12. 10. 2015 do 23. 10. 2015,
 místo pro podání žádosti o dotaci:

 Statutární město Přerov, kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 11 
Přerov 2 – při žádosti o dotaci v oblasti kultury,

 Statutární město Přerov, odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 
7), 750 11 Přerov 2 – při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti sociální 
a zdravotní,

 tiskopisy bude možné vyzvednout na výše uvedených pracovištích nebo v Městském informačním 
centru na nám. TGM ode dne 10. 09. 2015, od tohoto data budou rovněž k dispozici na webových 
stránkách města www.prerov.eu

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.9.2015

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).

775/26/8/2015 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 - povolení výjimky                         
z maximálního počtu žáků 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje Základní škole Přerov, Za mlýnem 1 pro třídu 4. A 
výjimku do 4 žáků z maximálního počtu žáků ve třídě pro školní rok 2015/2016.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.9.2015

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).
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776/26/8/2015 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova při zapojení 
základních škol do projektu Příběhy našich sousedů – Paměť národa 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí se zapojením čtyř dokumentaristických týmů žáků 8. a 9. tříd Základní školy Přerov, 
Svisle 13, Základní školy Přerov, U tenisu 4 a Základní školy Přerov, Želatovská 8,                
do projektu „Příběhy našich sousedů“ organizovaného společností Post Bellum o.p.s.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.9.2015

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši      
26 000,- Kč na spoluúčast statutárního města Přerova a partnerství v projektu „Příběhy našich 
sousedů“ organizovaného společností Post Bellum o.p.s., IČ: 26548526, se sídlem Sněmovní 
174/7, Malá Strana, 118 00 Praha 1, formou darovací smlouvy. Projektu se zúčastní čtyři 
dokumentaristické týmy ze základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.9.2015

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 
Navrátila podpisem darovací smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení.

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).

777/26/8/2015 Předfinancování základních škol zařazených do Programu podpory 
ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova Přerova schválit předfinancování části nákladů       
v celkové výši 1 674 000,- Kč níže uvedených projektů školských příspěvkových organizací           
z Programu podpory ozdravných pobytů dětí se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášeného Státním 
fondem životního prostředí České republiky z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2015:

 Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, projekt s názvem „Příroda Jeseníků a její skrytá 
tajemství“ ve výši 785 000,- Kč,

 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, projekt s názvem „Příroda je pestrý dům“ 
ve výši 368 000,- Kč,

 Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, projekt s názvem „Tenisáček na ozdravném 
pobytu“ ve výši 521 000,- Kč.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.10.2015

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit příspěvkovým organizacím Základní 
škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5,                   
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IČ: 47858354 a Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, bezodkladně po obdržení 
finančních prostředků od Státního fondu životního prostředí České republiky jako 
poskytovatele dotace, vrátit finanční prostředky určené na předfinancování částí projektů 
uvedených v bodě 1 tohoto usnesení, a to v plné výši na příjmový účet statutárního města 
Přerova.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2016

3. ukládá odboru ekonomiky Magistrátu města Přerova začlenit do rozpočtu statutárního města 
Přerova pro oblast školství na rok 2016 částku ve výši 1 140 000,- Kč na předfinancování části 
nákladů níže uvedených projektů školských příspěvkových organizací z Programu podpory 
ozdravných pobytů dětí se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášeného Státním fondem životního 
prostředí České republiky:

 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, projekt s názvem „Mravenčí dobrodružství“ 
ve výši 384 000,- Kč,

 Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052 , projekt s názvem „Příroda je pestrý dům“ ve výši 
327 000,- Kč,

 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, projekt s názvem „Špunťáčci z 
Boženky“ ve výši 60 000,- Kč,

 Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, projekt s názvem „Příroda je pestrý dům“ ve 
výši 308 000,- Kč,

 Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510, projekt s názvem „Příroda kolem nás“ ve 
výši 61 000,- Kč.

Původní znění bodu 4) usnesení:
4. ukládá příspěvkovým organizacím Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, 

Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052, Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, 
IČ: 45180059, Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, a Mateřská škola Přerov, 
Kouřílkova 2, IČ: 49558510, bezodkladně po obdržení, finančních prostředků od Státního 
fondu životního prostředí České republiky jako poskytovatele dotace, vrátit finanční 
prostředky určené na předfinancování částí projektů uvedených v bodě 3 tohoto usnesení, a to 
v plné výši na příjmový účet statutárního města Přerova.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.10.2015

Upravené znění předloženého bodu 4. usnesení. Po vypuštění bodu 3. usnesení došlo k přeformulování 
znění bodu 4. usnesení, z kterého se stal bod 3. usnesení)
4. 3. ukládá níže uvedeným příspěvkovým organizacím, bezodkladně po obdržení finančních 

prostředků od Státního fondu životního prostředí České republiky jako poskytovatele 
dotace, vrátit finanční prostředky určené na předfinancování částí níže uvedených 
projektů, a to v plné výši na příjmový účet statutárního města Přerova: 

·        Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, projekt s názvem „Mravenčí 
dobrodružství“ ve výši 384 000,- Kč,
·        Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052 , projekt s názvem „Příroda je pestrý dům“        
ve výši 327 000,- Kč,
·        Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, projekt s názvem „Špunťáčci 
z Boženky“ ve výši 60 000,- Kč,
·        Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, projekt s názvem „Příroda je pestrý 
dům“ ve výši 308 000,- Kč,
·        Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510, projekt s názvem „Příroda kolem 
nás“ve výši 61 000,- Kč,
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za předpokladu předfinancování části nákladů předmětných projektů v celkové výši 1 140 000,-
Kč z rozpočtu statutárního města Přerova.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2016

5.  4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                 
a závazného ukazatele:

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

258,0 + 875,2 1 133,2

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 
stát. rozpočtu

21 562,6* + 798,8 22 361,4

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

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

rozpočet
po úpravě

3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 820,0 + 1 674,0 2 494,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

61X Školská zařízení 41 258,5 + 1 674,0 42 932,5

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.10.2015

Diskuse:
Náměstek primátora Ing. Měřínský:

 S bodem 3) usnesení nesouhlasí a nebude pro něj hlasovat.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Vypustíme bod 3) usnesení a z bodu 4) usnesení se stane bod 3) usnesení.

Náměstek Bc. Navrátil:
 Přeformulování původního bodu 4) usnesení nyní bodu 3) usnesení: ukládá níže uvedeným 

příspěvkovým organizacím, bezodkladně po obdržení finančních prostředků od Státního 
fondu životního prostředí České republiky jako poskytovatele dotace, vrátit finanční 
prostředky určené na předfinancování částí níže uvedených projektů, a to v plné výši na 
příjmový účet statutárního města Přerova: 
        Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, projekt s názvem „Mravenčí 
dobrodružství“ ve výši 384 000,- Kč,
·        Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052 , projekt s názvem „Příroda je 
pestrý dům“ ve výši 327 000,- Kč,
·       Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, projekt s názvem 
„Špunťáčci z Boženky“ ve výši 60 000,- Kč,
·        Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, projekt s názvem „Příroda je 
pestrý dům“ ve výši 308 000,- Kč,
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·        Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510, projekt s názvem „Příroda 
kolem nás“ ve výši 61 000,- Kč,
za předpokladu předfinancování části nákladů předmětných projektů v celkové výši                 
1 140 000,- Kč z rozpočtu statutárního města Přerova.

Hlasování o vypuštění předloženého bodu 3) usnesení a přečíslování ostatních bodů včetně 
upravené formulace původního bodu 4) usnesení a nyní bodu 3) usnesení: 6 pro, 3 omluveni     
(Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, p. Pospíšilík).

Hlasování o celém upraveném usnesení (body 1. až 4. usnesení): 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, 
Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, p. Pospíšilík).

778/26/8/2015 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – převod 
finančních prostředků mezi fondy příspěvkové organizace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje převod finančních prostředků ve výši 400 000,- Kč          
z rezervního fondu Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem do fondu investic této organizace.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.9.2015

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).

779/26/8/2015 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.9.2015

Hlasování: 6 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, 
p. Pospíšilík).
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Na jednání Rady města Přerova se dostavila Mgr. Netopilová v 14.11 hodin – je přítomno 7 radních.

9.  SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

780/26/9/2015 Uložení odvodu finančních prostředků

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ukládá na základě § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Sociální služby 
města Přerova, p.o., se sídlem Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov, Přerov I - Město, IČ 49558854, 
odvod finančních prostředků z Fondu investic ve výši 500 000,- Kč do rozpočtu zřizovatele.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.10.2015

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet
po úpravě

2122 625 Odvody příspěvkových organizací 
(SSMP)

1 119,1 + 500,0 1 619,1

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

rozpočet
po úpravě

2219 520 Akce nad 500 tis. Kč (org. 5000332 -
Vybudování 4 parkovacích míst na ul. 
Purkyňova 16)

0,0 + 500,0 500,0

Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 1 nepřítomen (p. Pospíšilík).

781/26/9/2015 Rozšíření fakultativních činností pečovatelské služby o položku 
„zapůjčení mechanické polohovací postele“

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s rozšířením fakultativních činností o činnost „Zapůjčení 
mechanické polohovací postele“ a s tím související činnost „Montáž a demontáž mechanické 
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polohovací postele“ a zároveň schvaluje cenu za uvedené činnosti dle důvodové zprávy, a to                 
s účinností od 1. 10. 2015.

Odpovídá: Bc. Jana Žouželková

Termín: 1.10.2015

Hlasování: 7 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls), 1 nepřítomen (p. Pospíšilík).

Na jednání Rady města Přerova se dostavil pan Pospíšilík v 14.21 hodin – je přítomno 8 radních.

782/26/9/2015 Možnosti využití budovy Chemik pro sociální účely, zřízení krizových 
lůžek v DPS

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí možnosti využití objektu č.p. 1573 na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov        
ve vlastnictví statutárního města Přerova (ubytovna Chemik, Velké Novosady 13, stávající 
provozovatel První KPU s.r.o., IČ 29446635, se sídlem Přerov, Kojetínská 3036/56) pro 
sociální účely

2. bere na vědomí možnost zřízení krizových lůžek v některém ze stávajících domů                    
s pečovatelskou službou v Přerově

3. ukládá odboru sociálních věcí a školství předložit Radě města Přerova podrobný realizační 
záměr zřízení dvou „Pokojů krizových lůžek“ v některém ze stávajících domů s pečovatelskou 
službou v Přerově, včetně kvalifikovaného odhadu finanční náročnosti tohoto záměru

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2015

4. schvaluje podání výpovědi z nájmu a výpůjčky vzniklých na základě nájemní smlouvy            
a smlouvy o výpůjčce uzavřených dne 28.12.2012,ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.9.2014  
mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a půjčitelem  a První KPU 
s.r.o., IČ 29446635, se sídlem Přerov, Kojetínská 3036/56 jako nájemcem a vypůjčitelem, 
na nájem a výpůjčku pozemku p.č. 740/2,  zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. 
Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov 
I. -Město. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího 
po obdržení písemné výpovědi.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 30.9.2015
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Diskuse:
Primátor Mgr. Puchalský:

 Navrhl doplnit bod 4) usnesení: RM schvaluje podání výpovědi z nájmu a výpůjčky 
vzniklých na základě nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce uzavřených dne 
28.12.2012,ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.9.2014  mezi statutárním městem Přerovem 
jako pronajímatelem a půjčitelem  a První KPU s.r.o., IČ 29446635, se sídlem Přerov, 
Kojetínská 3036/56 jako nájemcem a vypůjčitelem, na nájem a výpůjčku pozemku p.č. 
740/2,  zastavěná plocha,     o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 
1573, objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město. Výpovědní lhůta činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi.

Ing. Měřínský:
 Dal protinávrh: uložit odboru správy majetku a komunálních služeb předložit záměr 

prodeje budovy Chemik.

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

Hlasování o novém bodu 4) usnesení (dle návrhu primátora Mgr. Puchalského):
Pro: 7
Proti: Ing. Měřínský
Omluveni: Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls.

Hlasování o bodech 1. až 3. usnesení: 
Pro: 7
Proti: Ing. Měřínský
Omluveni: Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls.

783/26/9/2015 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 
odst. 6 zákona 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - všem 2 osobám a osobám s nimi 
společně posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. 
Vydaný souhlas platí do 31. 3. 2016.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 21.9.2015

2. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - všem 2 osobám a osobám s nimi 
společně posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 21.9.2015
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Pro: 7
Proti: Ing. Měřínský
Omluveni: Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls.

784/26/9/2015 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 56,33 m2, v domě   č. p. 2515, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/24, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť III č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní B.Č., za nájemné ve výši     
2 784,-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 dlužného poplatku za komunální odpad evidovaného na S.S. a soudních 
nákladů ve výši 2.178,-Kč. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+2), o ploše 46,67 m2, v domě   č. p. 2145, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1157, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní J.B., za nájemné ve výši 2 306,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 4. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 29 (2+2), o ploše 54,49 m2, v domě   č. p. 466, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4672/3, v k. ú. Přerov, Osmek, 
č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní P.N., za nájemné ve výši 2 682,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 30. 4. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (2+0), o ploše 37,19 m2, v domě   č. p. 2500, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/2, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť I, č. o. 19 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem D.M., za nájemné ve 
výši 1.533,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 30. 4. 2016 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 (2+1), o ploše 85,09 m2, v domě   č. p. 
2144, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1158, v k. ú. Přerov, nám. 
Fr. Rasche, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní J.S., za nájemné ve výši 
3 784,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 30. 4. 2016 s možností prodloužení. 
Podmínkou je převzetí bytu ve stavu, v jakém se nachází. Případně opravy v bytě si bude 
hradit nájemce na své náklady. Další podmínkou je uzavření dohody o zániku nájmu k 
doposud užívanému bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 (1+2), o ploše 46,33 m2, v domě   č. p. 
2146, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1156, v k. ú. Přerov, 
Denisova, č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní S.H., za nájemné ve výši 
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2 060,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 30. 4. 2016 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 13 (1+1), o ploše 29,26 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7) s paní J.B., za nájemné ve výši 1 038,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 30. 4. 2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 85 (1+0), o ploše 34,85 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. 8) s panem J.K.,  za nájemné ve výši 1 236,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 30. 4. 2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

VARIANTA  I.:
9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+2), o ploše 45,02 m2, v domě č. p. 1827, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 923, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 24 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní L.M., za nájemné ve výši 2 003,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou do 31. 1. 2016 s možností prodloužení, za 
podmínky úhrady evidovaných dluhů na M.L. a M.R.. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.10.2015

VARIANTA  II.:

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

10. vrací žádost k  neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, s paní 
M.P. k projednání zpět do Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech 
a pro hospodaření s obecními byty.

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, s paní Z.K.

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3  v Přerově, Boženy Němcové 15, s panem 
M.R.

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 5,19  v Přerově, nám. Fr. Rasche 
7, s paní K.M.

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, 10  v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s paní 
H.G.

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Tovačovská 1259/9, s 
panem G.P.

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, s paní H.H.
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17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Kojetínská 5, s panem 
Z.S.

Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil:
 Doporučil v bodu 9) usnesení variantu I. 
 Bod 10) usnesení – vrátit žádost k uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově,          

s paní M.P.  k projednání zpět do Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních 
záležitostech a pro hospodaření s obecními byty.

Hlasování o bodu 9) usnesení ve variantě I.:  
Pro: Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, Bc. Navrátil,             

Ing. Vrána.
Zdrželi se: p. Košutek, p. Pospíšilík.
Omluveni: Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls.

Hlasování o vrácení bodu 10) k projednání v Komisi …: 
Pro: 8
Omluveni: Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls.

Hlasování o celém materiálu:
Pro: 8
Omluveni: Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls.

10.  RŮZNÉ

10.1 Pracovní skupina pro zpracování návrhu na zřízení čestných hrobů v péči 
města

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, člen Rady města Přerova Rudolf Neuls.

Rada města Přerova po projednání

1 bere na vědomí informaci o činnosti pracovní skupiny pro zpracování návrhu na zřízení 
čestných hrobů v péči města dle důvodové zprávy,

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit udělení označení „Čestný hrob“ hrobům 
uvedeným v příloze č. 1 důvodové zprávy za podmínky, že s udělením tohoto označení 
bude/budou následně souhlasit nájemce/nájemci příslušného hrobového místa, je-li 
znám/jsou-li známi,

3 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Vnitřní předpis č. …/2015 Pravidla pro 
udělování označení "Čestný hrob" ve znění dle přílohy č. 3 důvodové zprávy,

4 schvaluje slevu z nájemného za hrobové místo, na kterém se nachází hrob, kterému bylo 
Zastupitelstvem města Přerova uděleno označení „Čestný hrob“ a za hrobové místo, na 
kterém se nachází válečný hrob, a to ve výši 50% nájemného  u jednohrobu, urnového místa a 
schránky kolumbária a ve výši 25% nájemného u dvojhrobu s účinností od 1.1.2016 za 
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podmínky schválení bodu 2 a 3 tohoto usnesení Zastupitelstvem města Přerova,

5 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit Radě města Přerova, aby při přípravě 
rozpočtu na rok 2016 vyčlenila částku ve výši 200 000 Kč za účelem údržby a oprav hrobů, 
kterým bylo nebo bude Zastupitelstvem města Přerova uděleno označení „Čestný hrob“, 
opravy a údržby válečných hrobů a za účelem výroby orientačních tabulí a štítků označujících 
uvedené hroby.

Z důvodu nepřítomnosti navrhovatele materiálu pana Neulse navrhl primátor stažení materiálu.
Bude projednán na příští schůzi rady.

Hlasování o stažení materiálu:
Pro: 8
Omluveni: Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls.

10.2 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2015

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, předseda Hlavní inventarizační komise Ing. Vladimír 
Holan.

Rada města Přerova po projednání

schvaluje přípravu řádné inventarizace majetku a závazků statutárního města Přerov za rok 2015 
včetně plánu a instrukce k jejímu provedení.

Z důvodu nepřítomnosti navrhovatele materiálu Ing. Holana navrhl primátor stažení materiálu. 
Bude projednán na příští schůzi rady.

Hlasování o stažení materiálu:
Pro: 8
Omluveni: Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls.

Přestávka 14.54 – 15.00 hodin

785/26/10/2015 Výsledky soutěže Předzahrádka roku 2015

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje po projednání výsledky soutěže Předzahrádka roku 2015
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2. bere na vědomí podněty členů poroty pro další ročníky soutěže

Hlasování:
Pro: 8
Omluveni: Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls.

786/26/10/2015 Akceptace nabídky STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státního podniku, 
jako poskytovatele služby CDBP a schválení zaslání závazné 
objednávky na poskytování služby nového pracoviště KS-O výdej 
výdej od 1. 1. 2016 pro agendu občanských průkazů a cestovních pasů

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zaslání závazné objednávky v termínu do 30. 9. 2015 na poskytování služby nového 
pracoviště KS-O výdej výdej od 1. 1. 2016 dle nabídky STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, st. 
podniku, jako poskytovatele služby CDBP, za podmínek uvedených v Příloze č. 1.

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání a uzavření právních úkonů dle 
bodu 1 návrhu usnesení.

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls).

787/26/10/2015 Návrh na poskytnutí odměny paní Bc. Janě Žouželkové, ředitelce 
Sociálních služeb města Přerova při příležitosti životního jubilea 

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

Rada města Přerova po projednání se neusnesla schválit schvaluje poskytnutí odměny ředitelce 
Sociálních služeb města Přerova paní Bc. Janě Žouželkové ve smyslu § 224 odst. 2. písmeno a) 
zákoníku práce,    a to při příležitosti životního jubilea v rozsahu, uvedeném v důvodové zprávě.

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

788/26/10/2015 Přerovský rádce: vyhodnocení dotazníku Hluk v Přerově. Vadí Vám?



34

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí vyhodnocení dotazníku Hluk v Přerově. Vadí 
Vám?

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls).

789/26/10/2015 Použití znaku statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova                        
na Informačním plakátu pro město Přerov.

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls).

790/26/10/2015 Návrh termínů konání Zastupitelstva a Rady města Přerova v I. 
pololetí 2016

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí návrh termínů konání zasedání zastupitelstva          
a rady v I. pololetí 2016 tak, jak je uvedeno v příloze.

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls).

791/26/10/2015 Návrh na personální změnu

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova odvolat v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce 
člena Výboru pro školství a sport Pavlínu Lužovou, a to s účinností k 31. 10. 2015,
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů do funkce člena 
Výboru pro školství a sport Mgr. Ivo Kohla, a to s účinností k 1. 11. 2015.

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls).

792/26/10/2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se 
podněty a připomínkami vznesenými na 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. V. Puchalský

Termín: 2.10.2015

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls).

793/26/10/2015 Nominace zástupců města Přerova do komisí Předsednictva Svazu 
měst a obcí

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

Rada města Přerova po projednání nominuje zástupce města Přerova do komisí Předsednictva Svazu 
měst a obcí dle přílohy.

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls).

794/26/10/2015 Studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací

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

Rada města Přerova po projednání ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje, aby ve spolupráci 
s cyklokoordinátorem realizoval zpracování studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací 
propojující všechny místní části s Přerovem, s vazbou na regionální cyklotrasy.  Jmenovitě: páteřní 
trasa od severu na jih Přerov XIII – Penčice, Přerov XII – Žeravice, Přerov VII – Čekyně, Přerov II -
Předmostí s případným napojením na Lhotku, Kokory, Tršice a Doloplazy. Dále napojení místních 
částí Přerov XI – Vinary, Přerov X – Popovice a Přerov IX – Lýsky s případným napojením               
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na Prosenice. Napojení místní části Přerov V – Dluhonice s výhledem na napojení na Troubky, Přerov 
VI– Újezdec a Přerov III – Lověšice s možným napojením na Horní Moštěnici,a to za podmínky 
finančního krytí výše uvedené studie. Grafický návrh v příloze.

Odpovídá: Ing. P. Gala

Termín: 30.6.2016

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls).

795/26/10/2015 Cena města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí nominace na udělení Ceny 
města Přerova - medaile J. A. Komenského za rok 2015,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neudělit Cenu města Přerova - medaili J. A. 
Komenského za rok 2015,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Zásady pro udělování Ceny města 
Přerova - medaile J. A. Komenského dle přílohy 1,

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit Radě města Přerova, aby zpracovala 
návrh Zásad pro udělování čestného občanství města Přerova a předložila jej k projednání na 
zasedání Zastupitelstva města Přerova v únoru 2016.

Odpovídá: Mgr. V. Puchalský

Termín: 31.1.2016

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls).

796/26/10/2015 ITI - Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o stavu zpracování ITI Olomoucké 
aglomerace dle důvodové zprávy.

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls).
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Primátor Mgr. Puchalský:
 sdělil, že Olomoucký kraj nabízí účast na dvoudenní exkurzi  zástupců samospráv obcí, kteří 

jsou členy spolku „Odpady Olomouckého kraje, z,s,“. Exkurze bude zaměřena na organizaci 
řízení nakládání s komunálním odpadem na národní úrovni Rakousko, na úrovni oblasti Dolní 
Rakousko a na místní úrovni v oblasti Melk. Účastníci získají zkušenosti se sdružováním obcí 
a s meziobecní spoluprací v odpadovém hospodářství. Navrhl toto usnesení:

797/26/10/2015 Zahraniční pracovní cesta

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu - dvoudenní exkurzi  zástupců 
samospráv obcí, kteří jsou členy spolku „Odpady Olomouckého kraje, z,s,“ Ing. Alici Kutálkové.  
Exkurze se uskuteční ve dnech 29. – 30. října 2015 (Rakousko).

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls).

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

Ing. Vrána:
 podal aktuální informaci k situaci kolem ubytovacího areálu „Hotelu Strojař“

primátor Mgr. Puchalský:
na příští schůzi rady předloží materiál Ing. Vrána ve spolupráci s Ing. Měřínským a Ing. Kohoutem.

primátor Mgr. Puchalský:
 podal informaci o vážné situaci v polesí Svrčov. Byl vyhlášen kalamitní stav.

Ing. Vrána:
 Domov Alfreda Skeneho. Navrhl toto usnesení:

798/26/11/2015 Podnět člena Rady města Přerova Ing. Petra Vrány

Rada města Přerova po projednání pověřuje Ing. Petra Vránu jednat s Olomouckým krajem ve věci 
úplatného převodu Domova Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova.

Hlasování:
Pro: 7
Proti: Ing. Měřínský.
Omluveni: Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls.
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Primátor Mgr. Puchalský:
 informoval o návštěvě ministra dopravy Dana Ťoka v pátek 11. září. Uskutečnilo se jednání 

v Dluhonicích s občany na téma dálnice D1 Přerov – Říkovice.

799/26/11/2015 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit realizační 
materiál výstavby hřiště v Dluhonicích  a cyklostezky Dluhonice - Předmostí.

Hlasování:
Pro: 7
Proti: Ing. Měřínský.
Omluveni: Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Neuls.

12.  ZÁVĚR

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 26. schůzi Rady města Přerova dne 17. září 2015 v 16.15 
hodin.

V Přerově dne 23. září 2015

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


