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USNESENÍ z 27. schůze Rady města Přerova konané dne 1. října 2015

800/27/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 27. schůze Rady města 
Přerova konané dne 1. října 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 27. schůze Rady města Přerova konané dne 1. října 2015,

2. schvaluje pana Rudolfa Neulse a náměstka primátora Pavla Košutka za ověřovatele  usnesení 
a zápisu 27. schůze Rady města Přerova.

801/27/3/2015 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2015

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 v rozsahu příloh    
č. 1 a  č. 2.

802/27/4/2015 Rozpočtové opatření č. 16

Rada města Přerova po projednání:

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

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

803/27/4/2015 Smlouva o poskytnutí dotace na jízdné IDSOK pro občany 
statutárního města Přerova starší 70 let 

Rada města Přerova po projednání mění bod 2. svého usnesení č. 346/13/12/2015 z 13. schůze konané 
dne 24.3.2015, kterým pověřila zaměstnankyně statutárního města Přerova k právnímu jednání 
uzavírání a podpisu smluv o poskytnutí dotace na jízdné IDSOK pro občany statutárního města 
Přerova starší 70 let tak, že

text:
„2. pověřuje zaměstnankyně statutárního města Přerova Bc. Margitu Považanovou a Annu Němcovou, 
zařazené do oddělení dopravně správních agend Odboru evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu MMPr a zaměstnankyně statutárního města Přerova Kristinu Bukvaldovou a Bc. 
Zdeňku Novotnou, zařazené do oddělení rozpočtu Odboru ekonomiky MMPr, k právnímu jednání 
uzavírání a podpisu smluv dle Přílohy č. 1.“

se nahrazuje textem: 

„2. pověřuje zaměstnankyně statutárního města Přerova Bc. Margitu Považanovou a Annu Němcovou, 
zařazené do oddělení dopravně správních agend Odboru evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu MMPr, zaměstnankyně statutárního města Přerova Kristinu Bukvaldovou a 
Dagmar Bercsényiovou, zařazené do oddělení rozpočtu Odboru ekonomiky MMPr a zaměstnankyni 
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statutárního města Přerova Renatu Vyhňákovou, zařazenou do oddělení účetnictví Odboru ekonomiky
MMPr, k právnímu jednání uzavírání a podpisu smluv dle Přílohy č. 1.“

V ostatním zůstává citované usnesení beze změny.

804/27/4/2015 Darovací smlouva

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem  jako obdarovaným 
a subjektem Jednota bratrská, se sídlem B. Němcové 54/9, 460 05  Liberec,  IČ: 47475111 
jako dárcem. Předmětem smlouvy je peněžitý dar ve výši 20.000,-- Kč na podporu 
architektonicko-urbanistického řešení lokality Na Marku,

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

805/27/4/2015 Žádost o dotaci Římskokatolické farnosti Přerova 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 
Římskokatolická farnost Přerov, se sídlem Kratochvílova 116/6, 750 02 Přerov, IČ: 45180199, 
na pietní uložení kosterních ostatků v kapli sv. Jiří,

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

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

rozpočet
po úpravě

2324 Přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady

911,3 + 15,0 926,3

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

rozpočet
po úpravě

3322 110 Zachování a obnova 
kulturních památek

0,0 + 15,0 15,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

26 240,3 * + 15,0 26 255,3

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

806/27/4/2015 Financování projektu "Parkovací dům pro kola, Přerov" - uzavření 
smluv

Rada města Přerova po projednání:
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova souhlasit s podmínkami uvedenými ve 
Smlouvě o úvěru č. 960/15/LCD, která bude uzavřena mezi Českou spořitelnou, a. s., se 
sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782 a Přerovskou rozvojovou, s. 
r. o., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 750 02, IČ 27831337 (dále jen klient), 
ve výši 8 mil. Kč, se splatností do 31.12.2020 za účelem financování a refinancování nákladů 
klienta na realizaci projektu "Parkovací dům pro kola, Přerov", a to ve znění dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Smlouvy o úpravě 
vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/960/15/LCD mezi Českou spořitelnou, a. 
s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, jako věřitelem a 
statutárním městem Přerov jako ručitelem, a to ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 
Předmětem smlouvy je ručitelské prohlášení, kterým se ručitel v případě prodlení společnosti 
Přerovská rozvojová, s. r. o., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 750 02, IČ 
27831337 s plněním zajištěných dluhů zavazuje splnit věřiteli dlužné zajištěné dluhy v 
prodlení, přičemž zajištěnými dluhy se rozumí peněžité existující, budoucí, podmíněné i 
nepodmíněné dluhy společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o. vůči České spořitelně, a. s. na 
základě smlouvy o úvěru uvedené v bodu 1) tohoto návrhu na usnesení nebo v souvislosti s ní, 
které budou existovat ke dni uzavření smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a 
bankou nebo budou vznikat v období od uzavření této smlouvy do 31.12.2025, to vše až do 
celkové výše 16 mil. Kč,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova souhlasit s tím, že nedojde ke změně vlastnické 
struktury společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 
79/3, PSČ 750 02, IČ 27831337, bez předchozího souhlasu České spořitelny, a. s., se sídlem 
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, a to do doby zániku práv a 
povinností ze Smlouvy o úvěru uvedené v bodu 1) návrhu na usnesení,

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Petra 
Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 2) návrhu na usnesení včetně jeho 
podpisu.

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová

Termín: 30.10.2015

807/27/5/2015 Územní plán města Přerova – 5. změna

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout             
v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny č. 5 Územního plánu města Přerova 
podle důvodové zprávy.

808/27/5/2015 Výjimka ze stavební uzávěry – “Rekonstrukce vodovodu v části ul. 
Kojetínská, Přerov“.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zahájení řízení o výjimce ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou 
“Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu 
“Rekonstrukce vodovodu v části ul. Kojetínská, Přerov“, situovanou na pozemcích parc.č. 
708, 709, 710/2, 712/19, 4957/3 a 4977 v katastrálním území Přerov, které jsou součástí 
stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).
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2. pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu a provedení všech úkonů 
spojených s povolováním výjimky ze stavební uzávěry “Mimoúrovňové křížení silnice I/47     
s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“.

809/27/6/2015 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 zadávacích podmínek a odůvodnění veřejné zakázky, 
schválení zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komisí pro 
otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a 
hodnocení nabídek

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje oznámení o zakázce a zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce „Provizorní oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, Vinohrádky, Stavební úpravy proluky 
ul. Bratrská, Rekonstrukce  kontejnerového  stání Malá Dlážka (k.ú. Čekyně,  k.ú. Přerov)“ dle 
příloh č. 1 až 5,

2. schvaluje „Odůvodnění veřejné zakázky“ dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb.,           
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 6,

3. schvaluje zahájení zadávacího řízení 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)“, v otevřeném 
řízení, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, za splnění podmínky ustanovení § 86 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,       
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ing. Vladimír Holan zástupce zadavatele Rudolf Neuls zástupce zadavatele

Ing. Zdeněk Dostál MMPr, Úsek přípravy a 
realizace investic

Ing. Miroslava 
Machurová

MMPr, Úsek přípravy a 
realizace investic

Ing. Hedvika Hubáčková MMPr, Odd. správy 
ostatního majetku a 
komunálních služeb

Miroslav Kuban MMPr, Odd. správy 
ostatního majetku a 
komunálních služeb

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek 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

Ing. arch. Jan Horký zástupce zadavatele Pavel Košutek zástupce zadavatele

Ing. Hedvika Hubáčková MMPr, Odd. správy 
ostatního majetku a 
komunálních služeb

Miroslav Kuban MMPr, Odd. správy 
ostatního majetku a 
komunálních služeb
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Ing. Bohumír Střelec Předseda místní části 
Čekyně
(odborník)

Ing. Zdeněk Dostál MMPr, Úsek přípravy a 
realizace investic
(odborník)

Ing. Ondřej Svák Výbor PRID Valéria Švestková Výbor PRID

Ing. Karel Kuchař projektant (odborník) Ing. Iva Podhorná projektant (odborník)

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

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

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

810/27/6/2015 Veřejná zakázka " Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa –
dodatečné stavební práce“ – schválení výsledku zadávacího řízení a 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2182/2015

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí výsledek zadávacího řízení, dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zadání dodatečných stavebních prací, 
nezbytných pro dokončení původní veřejné zakázky „Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. 
etapa“, dle přílohy č. 1,

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2182/2015 ze dne 1. 7. 2015, na 
provedení stavby „Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa“, se zhotovitelem KARETA 
s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ 62360213, dle přílohy č. 2. Předmětem dodatku 
č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (vícepráce). Cena za plnění se dodatkem č. 1 navyšuje 
o 159 213,64 Kč bez DPH z původní ceny 11 515 732,52 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na 
konečnou cenu 11 674 946,06 Kč bez DPH.

811/27/6/2015 Analýza 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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí výsledky “Analýzy 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“,

2. ukládá odboru PRI nákup ekonomicko-analytického nákupního SW, na jehož platformě bude 
zajišťován centrální nákup pro statutární město Přerov, všechny jeho příspěvkové organizace a 
obchodní společnosti ve 100% vlastnictví města.
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3. ukládá ředitelům příspěvkových organizací a základních škol města Přerova doplnit chybějící 
údaje do tabulky o odměny vedoucích pracovníků za rok 2014.

812/27/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – prostor v objektu občanské 
vybavenosti č.p. 2811, příslušném k části obce Přerov I - Město, který 
je součástí pozemku p.č. 5207/32, v k.ú. Přerov, (B. Němce 4)

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem prostor v 
objektu občanské vybavenosti č.p. 2811, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí 
pozemku p.č. 5207/32, o celkové výměře 328,81m2 v přízemí, v k.ú. Přerov, B. Němce 4.

813/27/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1280/2 v k.ú. 
Horní Moštěnice

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 1280/2, orná půda, o výměře 100 m2 v k.ú. 
Horní Moštěnice do majetku statutárního města Přerova.

814/27/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5176/33, p.č. 
5466/69, p.č. 5466/97, p.č. 5466/181, p.č. 5466/203, vše v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout o záměru statutárního 
města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova 
částí pozemku p.č. 5176/33, orná půda, o výměře 58,19 m2, p.č. 5466/69, orná půda , o výměře 
1.477,9 m2, p.č. 5466/97, orná půda, o výměře 549,63 m2, p.č. 5466/181, orná půda o výměře 
2.831,5 m2, p.č. 5466/203, orná půda, o výměře 359,22 m2, vše v k.ú. Přerov, vyznačené na 
situacích  v přílohách  č. 1-10, do majetku statutárního města Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod částí pozemku p.č. 5176/33, orná půda, o výměře 58,19 m2, p.č. 5466/69, orná 
půda , o výměře 1.477,9 m2, p.č. 5466/97, orná půda, o výměře 549,63 m2, p.č. 5466/181, orná 
půda o výměře 2.831,5 m2, p.č. 5466/203, orná půda, o výměře 359,22 m2, vše v k.ú. Přerov, 
vyznačené na situacích  v přílohách  č. 1-10, do majetku statutárního města Přerova.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , aby rozhodlo, že statutární město Přerov 
nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 5176/33, orná půda, o výměře 1.361 m2, p.č. 
5466/69, orná půda , o výměře 2.523 m2, p.č. 5466/97, orná půda, o výměře 2.581 m2, p.č. 
5466/181, orná půda o výměře 5.481 m2, p.č. 5466/203, orná půda, o výměře 2.740 m2, vše     
v k.ú. Přerov.

815/27/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 5990/46   
v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout o záměru statutárního 
města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova 
částí pozemku p.č. 5990/46, orná půda, o výměře 293 m2, v k.ú. Přerov, vyznačené na 
situacích  v přílohách  č. 1- 2,  do majetku statutárního města Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod částí pozemku p.č. 5990/46, orná půda, o výměře 293 m2, v k.ú. Přerov, 
vyznačené na situacích  v přílohách  č. 1- 2, do majetku statutárního města Přerova.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , aby rozhodlo, že statutární město Přerov 
nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5990/46, orná půda, o výměře 1.660 m2, v k.ú. 
Přerov.

816/27/7/2015 Záměr statutárního města Přerov  - převod  nemovitých věcí ve 
vlastnictví  statutárního města Přerov - pozemků  p.č. 2624/1, p.č. 
2624/2, p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 2625/4, p.č. 2625/5, p.č. 2625/19, 
p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/22, p.č 2625/23, p.č. 2626   vše          
v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  převod pozemku p.č. 
2624/2, zastavěná locha  a nádvoří  o výměře 32 m2,p.č. 2624/1, zahrada o výměře 461 m2, p.č. 
2625/3,  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, p.č.  2626, zahrada o výměře  382 m2, p.č. 
2625/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře  12 m2, p.č. 2625/20 , zahrada o výměře 489 m2, p.č. 
2625/19, zahrada o výměře  259 m2,  p.č. 2625/21, zahrada o výměře  228 m2, p.č. 2625/4, zastavěná 
plocha  a nádvoří o výměře  19 m2, p.č.2625/22 zahrada o výměře  249 m2, p.č. 2625/2, zastavěná 
plocha a nádvoří  o výměře  16 m 2, p.č. 2625/23  zahrada o výměře 217 m2  vše v k.ú. Přerov.

817/27/7/2015 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí  
z majetku statutárního města Přerova -pozemku p.č. 641 v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod 
pozemku p.č. 641, zastavěná plocha a  nádvoří, o výměře 42 m2  v  k.ú. Čekyně.

818/27/7/2015 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí                  
ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  bytové jednotky č. 3 v 
objektu bydlení č.p. 1605, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
který je součástí  pozemku p.č. 918,  v k.ú.  Přerov (Husova 15)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem bytové jednotky č. 3 v objektu bydlení č.p. 
1605,  příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí  pozemku p.č.  918,  zast. pl. 
a nádvoří,  v k.ú. Přerov (Husova 15) o celkové výměře 45,81 m2.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy  na bytovou  jednotku č. 3 v objektu bydlení č.p. 1605,  
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí  pozemku p.č.  918,  zast. pl. a 
nádvoří,  v k.ú. Přerov (Husova 15) o celkové výměře 45,81 m2 mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a  společností Technické služby města Přerova s.r.o., se sídlem 
Přerov I – Město, Na Hrázi 3165/17, IČ 27841090,  jako nájemcem.  Nájem bude uzavřen na 
dobu určitou, 29 dnů, s účinností od 1.10.2015 do 29.10.2015. Výše nájemného bude činit 10,-
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Kč/m2/rok.  Účelem nájmu bude využití jednotky jako zázemí pro veřejně prospěšné práce 
obyvatel. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.10.2015

3. ukládá vedoucímu Odboru správy majetku a komunálních služeb Mgr. Zdeňku Vojtáškovi 
zajistit vhodnější řešení,

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

819/27/7/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 1961/1, části pozemku p.č. 1961/2 a pozemku p.č. 
1961/4 všechny v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím prodávajícím a 
společností PRIOR, obchodní domy a.s., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 25/7, IČ: 
46962344, jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 1

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 
1961/1, ostatní plocha, o výměře 2309 m2, části pozemku p.č. 1961/2, ostatní plocha, o výměře 
3775 m2, které se na základě geometrického plánu č. 6186-95/2015 slučují do nově vzniklého 
pozemku p.č. 1961/2, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 6084 m2, a pozemku p.č. 1961/4, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 958 m2, na němž stojí stavba občanského vybavení č.p. 
929, příslušná k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov, z majetku statutárního města 
Přerova do majetku společnosti GALERIE Přerov s.r.o., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 
25/7, IČ: 29287138, za kupní cenu ve výši 17.605.000,-Kč, která bude navýšena o příslušnou 
sazbu DPH a uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako prodávajícím) a 
společností GALERIE Přerov s.r.o. (jako kupujícím) ve znění dle přílohy č. 2.

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

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

3639 3111 530 Příjmy z prodeje pozemků 3 000,0 + 21 302,0 24 302,0

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

3639 530 Komunální služby a územní rozvoj j. 
n.

4 105,6 + 1 547,6 5 653,2

2212 520 Silnice 4 934,9 * + 150,0 5 084,9

6399 2XX Ostatní finanční operace (daň z 
příjmů práv. osob za obce, DPH)

26 196,1 + 3 698,0 29 894,1

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 60 794,1 * + 15 906,4 76 700,5
* počáteční stavy navazují na jiné materiály
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820/27/7/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 1783/2 a p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 
1783/2, zast. pl., označené dle geometrického plánu č. 6183-118/2015 jako díl "c", zast. pl.,    
o výměře 110 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění 
manželů Ing. O. a Ing. M. S. za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši  66.000,- Kč, tj. 
600,- Kč/m2, ve znění dle přílohy č.1.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 
1783/2, zast. pl., označené dle geometrického plánu č. 6183-118/2015 jako díl "b", zast. pl.,    
o výměře 95 m2 a části pozemku p.č. 1783/5, travní porost, označené dle geometrického plánu 
č. 6183-118/2015 jako díl "a",  travní porost, o výměře  16 m2, vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. M. a P. K. za kupní cenu v místě 
a čase obvyklou ve výši 66.600,-Kč, tj. 600,-Kč/m2, ve znění dle přílohy č. 1.

821/27/7/2015 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 199/9, p.č. 199/10, p.č. 199/17 a p.č. 199/18 vše 
v k.ú. Vinary u Přerova                                                                                                                                                                                                               

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
svého usnesení přijatého na 24. zasedání dne 16.6.2014, č. usn. 1103/24/3/2014 tak, že nově zní:
"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 199/9, ostatní plocha, o výměře 
16 m2, p.č. 199/10, ostatní plocha , o výměře 8 m2, p.č. 199/17. ostatní plocha , o výměře 28 m2 a p.č. 
199/18, ostatní plocha o výměře 30 m2, vše v k.ú. Vinary u Přerova, z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, se sídlem Praha 6, Hradčany, Tychonova 
1, IČ 60162694, do majetku statutárního města Přerova, za dohodnutou kupní cenu 47.600,-Kč."

822/27/7/2015 Bezúplatný převod pozemků p.č. 313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7 a p.č. 
313/8 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví ČR s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit část usnesení Zastupitelstva města 
Přerova č. 441/11/3/2012 bod 1. z 16.4.2012, ve které Zastupitelstvo města Přerova schválilo 
bezúplatný převod pozemků p.č. 313/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1723 
m2, p.č. 313/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 171 m2, p.č. 313/7, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 125 m2 a p.č. 313/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 30 m2, vše v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví z vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod a schválit bezúplatný 
převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 313/4 (ostatní plocha – silnice) o výměře 1723 m2, 
p.č. 313/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 171 m2, p.č. 313/7 (ostatní plocha –
ostatní komunikace) o výměře 125 m2 a p.č. 313/8 (ostatní plocha – ostatní komunikace)         
o výměře 30 m2, vše v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví z vlastnictví České republiky    
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s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2,      
do vlastnictví statutárního města Přerova.

823/27/7/2015 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  
pozemku p.č. 1885/10, a p.č. 1885/11 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit účast statutárního města Přerova na 
veřejné dražbě, která byla nařízena usnesením – dražební vyhláškou vydanou Exekutorským 
úřadem  ve Zlíně, se sídlem Zlín, 2. května 2384 – soudním exekutorem JUDr. Martin 
Růžička, dne 14.8.2015 pod č.j. 164 EX 7462/10-114, jejímž předmětem bude dražba 
spoluvlastnického podílu  id. 1/2 na pozemcích p.č.1885/10, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 69 m2, p.č. 1885/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 109 
m2, vše v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nabytí spoluvlastnického podílu  id. 
1/2 na pozemcích p.č.1885/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m2, p.č. 
1885/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 109 m2, vše v k.ú. Přerov, statutárním 
městem Přerov příklepem ve veřejné dražbě dle bodu 1. usnesení s tím, že maximální výše 
podání, která může být statutárním městem Přerov ve veřejné dražbě učiněna, se stanoví     na 
27 000,- Kč..

824/27/7/2015 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
část stavby občanské vybavenosti č.p. 100, příslušném k části obce 
Přerov XII - Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 7, v k.ú. Žeravice 
(Na návsi 40)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část stavby občanské vybavenosti  č.p. 100, 
příslušném k části obce Přerov XII - Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 7,  v k.ú. 
Žeravice, (Na návsi 40) - prostor pod sedlovou střechou o celkové výměře 5 m2, ve kterém 
bude umístěna pata stožáru, kovová krabice obsahující vysílací techniku, kabelové stupačky a 
podružný elektroměr a část sedlové střechy včetně krovů, na které bude uchycen stožár, mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Ing. Josefem Schneiderem, místem 
podnikání Velký Týnec, Antonína Klobouka 641, IČ 73286150, jako nájemcem, ve znění dle 
přílohy.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu  neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s 
účinností od 15.10.2015. Výše nájemného bude činit 1.200,-Kč/rok, která bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu bude využití části stavby a střechy umístění a 
provozování technického zařízení ve vlastnictví nájemce pro datové a bezdrátové připojení 
koncových účastníků z místní části Přerov XII-Žeravice především k síti Internet.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.10.2015

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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825/27/7/2015 Vypořádání  majetkoprávních vztahů v souvislosti s investiční akcí 
"Oprava lávky pro pěší přes Bečvu v Přerově U Loděnice"

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje nájem části pozemků p.č.  2637/2, ost. plocha,  o výměře 297 m2, p.č.  2637/5, ost. 
plocha, o výměře 98 m2,  p.č. 5008/2, ost. plocha,  o výměře 240 m2 a p.č. 6855, vodní plocha, 
o výměře 240 m2, vše  v k.ú. Přerov, obec Přerov mezi Povodím Moravy, s.p. IČ 70890013, se 
sídlem Brno, Dřevařská 932/11, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako 
nájemcem, dle přílohy č. 1, za účelem provedení stavby „Lávka  pro pěší přes Bečvu v Přerově 
U Loděnice“ - oprava lávky po požáru kabelů v říjnu r. 2013.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, ode dne protokolárního předání staveniště do dne 
dokončení stavby a následného majetkoprávního vypořádání, tj. do dne vkladu práva věcného břemene 
- služebnosti do katastru nemovitostí, maximálně však na dobu 5 let.
Nájemné je stanoveno dohodou smluvních stran ve výši 17,30Kč/m2/rok, tj. 15.137,50 Kč/rok.

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit, umístit a provozovat stavbu "Lávka  pro pěší přes Bečvu v Přerově U Loděnice“  na 
pozemcích p.č.  2637/2, ost. plocha, p.č.  2637/5, ost. plocha,  p.č. 5008/2, ost. plocha a p.č. 
6855, vodní plocha vše v k.ú. Přerov, obec Přerov, dle přílohy č. 1. Věcné břemeno  v sobě 
zahrnuje také právo vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených třetích osob na 
zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provádění údržby, kontroly a oprav či 
odstraňování stavby „Lávka  pro pěší přes Bečvu v Přerově U Loděnice“ ,  a to ve prospěch  
statutárního města Přerov.

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, v jednorázové splátce, která bude vypočtena výnosovou 
metodou jako pětinásobek ročního užitku (ročního nájemného) vynásobeného rozsahem věcného 
břemene. Úhrada bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerov jako budoucím oprávněným z věcného břemene na 
straně jedné a společností  Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, Dřevařská 11, PSČ 601 75,  IČ 
70890013, jako budoucím povinným z věcného břemene na straně druhé.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 dnů  ode dne, kdy bude zaměřena stavba a 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude  zaměřen rozsah věcného 
břemene  na výše uvedených pozemcích, avšak nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního 
souhlasu.
Budoucí oprávněný  uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek 
za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

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

826/27/7/2015 Nájem  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -   
pozemku p.č. 1234  a  p.č. 1220 /2   v k. ú. Čekyně

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 3  ke smlouvě o nájmu ze dne 31.3.2008, ve znění dodatku č. 1 
ze dne  8.10.2009, a dodatku č. 2 ze dne 19.9.2011 , jejímž předmětem  je  nájem  pozemku 
p.č. 1234,  ostatní plocha,   o výměře  3173  m2  a   pozemku p.č. 1220/2, ostatní plocha,  o 
výměře 91 m2 vše  v  k. ú. Čekyně,  mezi Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19,  Hradec Králové 
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8,  IČ: 42196451 jako pronajímatelem  a statutárním městem Přerov jako nájemcem.  
Dodatkem č.3. bude prodloužena  doba nájmu uvedená ve smlouvě a to do doby převodu. 
Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změny.

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

827/27/7/2015 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov –
objektu bydlení č.p.1721, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
který je součástí  pozemku p.č.  445/1,  v k.ú. Přerov (B. Němcové 10)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na objekt  bydlení č.p. 1721, příslušný k části obce 
Přerov I - Přerov, který je součástí  pozemku p.č. 445/1, v k.ú. Přerov (B. Němcové 10) mezi 
statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a  spolkem Boxing Club Lipník nad Bečvou, se 
sídlem Lipník nad Bečvou I - Město, B. Vlčka 7/1, IČ 01431845, jako vypůjčitelem, ve znění 
dle přílohy. Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účelem 
výpůjčky bude využití prostor pro provozování boxerského klubu. Náklady na spotřebované 
energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.10.2015

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

828/27/7/2015 Výpůjčka movitých věcí z majetku statutárního města Přerova  části 
oplocení na pozemku p.č. 2680/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o vypůjčce movité věci, části drátěného oplocení na pozemku p.č. 
2680/1, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Přerov, mezi statuárním městem Přerov jako  
půjčitelem a Mateřskou školou Přerov, U Tenisu II, zastoupenou ředitelkou  Bc. Michaelou 
Gálíčkovou jako vypůjčitelem, ve znění přílohy. Účelem nájmu  je užívání části  oplocení na 
pozemku p.č. 2680/1, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Přerov.

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

829/27/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 5101/4 a p.č. 
5115/1, v k.ú. a obci Přerov, ve vlastnictví Olomouckého kraje, 
zastoupeného Správou silnic Olomouckého kraje, IČ 70960399,           
se sídlem Lipenská 120,  772 11 Olomouc

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného 
břemene - služebnosti zřídit a provozovat plynárenské zařízení a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 
přístup a příjezd na služebné pozemky, za účelem zřízení, stavebních úprav, oprav, provozu a 
odstranění plynárenského zařízení k tíži pozemků p.č. 5101/4 a p.č. 5112/1 v k.ú. a obci 
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Přerov, ve vlastnictví  ve vlastnictví Olomouckého kraje, zastoupeného Správou silnic 
Olomouckého kraje, IČ 70960399, se sídlem Lipenská 120,  772 11 Olomouc, a to ve 
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17  Ústí 
nad Labem, za účasti investora statutárního města Přerov, ve znění dle přílohy č. 1.

Věcné břemeno-služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene-služebnosti je stanovena na základě znaleckého posudku a činí 1.650,---Kč včetně DPH. 
Rozsah věcného břemene - služebnosti je vyznačen geometrickým plánem č. 5984-117/2014 ze dne 
28.8.2014.

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

830/27/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 475 v k.ú. Čekyně

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN, a 
s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku p.č. 475 v k.ú. 
Čekyně, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín 
IV-Podmokly, IČ 24729035.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o 
DPH v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím 
povinným z věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 
405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé, ve znění dle přílohy č. 1.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti pracovních dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného 
břemene - služebnosti  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 
zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma. 
Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného 
břemene - služebnosti včetně ochranného pásma zadá statutární město Přerov. Budoucí oprávněný 
uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek 
za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 30.11.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.
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831/27/7/2015 Stavební úpravy místní komunikace  Za školou v Kozlovicích

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov 
a společností STRABAG a.s., se sídlem na Bělidle  198/21, 150 00 Praha 5, jejímž předmětem je 
Stavební úprava místní komunikace Za Školou v Kozlovicích za celkovou cenu 220.680,- Kč, která 
bude navýšena o DPH ve výši 46.343,- Kč, ve znění dle přílohy č. 1.

832/27/8/2015 Přehled akcí škol, školských zařízení a městské knihovny v období 
říjen – prosinec 2015 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí přehled akcí pro veřejnost, které se uskuteční ve 
školách, školských zařízeních a městské knihovně v období říjen – prosinec 2015. Přehled akcí je 
přílohou důvodové zprávy.

833/27/8/2015 Veřejná diskuse k inkluzivnímu vzdělávání

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o konání veřejné diskuse s názvem „Krok za krokem k 
inkluzivnímu vzdělávání na základních školách v Přerově“, která se uskuteční dne 9. listopadu 
2015 v Městském domě Přerov,

2. doporučuje ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem 
Přerovem účast a vystoupení  odpovědných zaměstnanců dotčených škol na veřejné diskusi 
„Krok za krokem k inkluzivnímu vzdělávání na základních školách v Přerově“,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.11.2015

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu a 
závazného ukazatele:

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

rozpočet 
po úpravě

6112 110 Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.) 1 281,6 - 35,0 1 246,6

3113 610 Základní školy 23 221,5* + 35,0 23 256,6
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

61X Školská zařízení 42 869,9* + 35,0 42 904,9
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

834/27/8/2015 Třídy pro jazykovou přípravu žáků základních škol

Rada města Přerova po projednání určuje základními školami realizujícími vzdělávání ve třídách pro 
jazykovou přípravu žáků, kteří jsou dětmi osoby cizí státní příslušnosti, všechny základní školy 
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zřizované statutárním městem Přerovem. Toto doporučení se vydává na žádost Krajského úřadu 
Olomouckého kraje.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 15.10.2015

835/27/9/2015 Návrh úprav systému přidělování obecních bytů

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí návrhy v oblasti bytové politiky dle přílohy č. 1

2. ukládá Odboru sociálních věcí a školství a Odboru správy majetku a komunálních služeb 
předložit návrh nových vnitřních předpisů upravujících hospodaření s obecními byty a byty 
zvláštního určení.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

836/27/9/2015 Veřejná sbírka pod vánočním stromem

Rada města Přerova po projednání souhlasí s konáním veřejné sbírky ve prospěch subjektu Oblastní 
charita Přerov, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 9. května 1925/82, IČ 45180270 a  to formou 
pokladničky umístěné pod vánočním stromem na území statutárního města Přerova v termínu od 
27.11.2015 do 05.01.2016. Čistý výtěžek sbírky bude určen na propagaci nové služby a na pořízení 
infúzní pumpy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.1.2016

837/27/10/2015 Pracovní skupina pro zpracování návrhu na zřízení čestných hrobů v 
péči města

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 podmínky schválení bodu 2 a 3 tohoto usnesení Zastupitelstvem města Přerova,
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5. ukládá odboru ekonomiky, aby při přípravě rozpočtu na rok 2016 vyčlenil 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.

838/27/10/2015 Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města 
Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Soutěž o návrh 
jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova“ dle příloh č. 1 - 5,

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Soutěž 
o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova“, 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 tyto vyzvané zájemce:

P. č. Název Adresa, IČ, DIČ

1. STUDIO NAJBRT, s.r.o. U Nikolajky 822/7
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ 25124021
DIČ CZ25124021

2. Jan Herynek Roháče z Dubé 137/14
779 00 Olomouc, Česká republika
IČ 66965578
DIČ CZ7304065373

3. Omega Design, s.r.o. Charvatská 2 
612 00 Brno
IČ: 64507785
DIČ: CZ64507785

4. Dizen design s.r.o. Chlumova 5429/1a
586 01 Jihlava
IČO: 038 51 184
DIČ: CZ 038 51 184

5. MgA. Věra Marešová K lánu 501/3
Praha 6 - Vokovice
160 00
IČ: 87483343

6. STUDIO VIRTUALIS s.r.o. Lužní 380/42
783 35 Olomouc - Chomoutov
IČ: 26873737
DIČ: CZ26873737

4. 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,

5. 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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839/27/10/2015 Darovací smlouva - vítězové soutěže „Předzahrádka roku 2015"

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem 
jako dárcem a vítězi soutěže Předzahrádka roku 2015 jako obdarovanými. Předmětem daru je 
finanční odměna v hodnotě 8.000 Kč, 5.000 Kč a 3.000 Kč v kategorii předzahrádka bytového 
domu a předzahrádka rodinného domu, dle důvodové zprávy.

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem darovací smlouvy.

840/27/10/2015 Informace o činnosti pracovní skupiny pro zabezpečení oslav roku 
2015. 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o činnosti pracovní skupiny pro 
zabezpečení oslav roku 2015, včetně vánočního programu a návrhu na přípravu oslav 760. výročí 
města Přerova.

841/27/10/2015 Petice obsahující žádost „o opravu pozemní komunikace v ulici          
Za Školou v obci Kozlovice u Přerova“

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí petici občanů obsahující žádost "o opravu pozemní komunikace v ulici        
Za Školou v obci Kozlovice u Přerova",

2. ukládá náměstkovi primátora Pavlu Košutkovi odpovědět na petici.

842/27/10/2015 Návrh na zvýšení měsíčních peněžitých plnění předsedům a členům 
výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a členům komisí 
Rady města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova a 
dne, od kterého jim bude zvýšené peněžité plnění poskytováno

Rada města Přerova po projednání neschvaluje podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit ve 
smyslu § 84 odst. 2 písmeno u)   zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zvýšení měsíčních peněžitých plnění občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova za 
výkon funkcí předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Přerova, a předsedů a členů komisí Rady 
města Přerova.

843/27/10/2015 Přerovský rádce: vyhodnocení dotazníku Přerovské listy. Jak dál?

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí vyhodnocení dotazníku Přerovské listy. Jak dál?

844/27/10/2015 Závazná pravidla pro zpracování Přerovských listů - Manuál 
Přerovských listů

Rada města Přerova po projednání schvaluje závazná pravidla pro zpracování Přerovských listů -
Manuál Přerovských listů, dle přílohy upravené varianta II.
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845/27/10/2015 Přerovské listy.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o vydávání radničního měsíčníku Přerovské listy,

2. rozhodla že vydávání měsíčníku Přerovské listy bude od května 2016 zabezpečováno 
následovně: redaktor bude zaměstnancem Magistrátu města Přerova, Přerovské listy budou 
zdarma distribuovány do schránek,

3. ukládá Kanceláři primátora zabezpečit ve spolupráci s odborem řízení projektů a investic 
zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce na tisk a distribuci měsíčníku Přerovské 
listy na období květen 2016 až květen 2019,

4. ukládá tajemníkovi předložit Radě města Přerova odpovídající změnu Organizačního řádu.

846/27/10/2015 Kronika města Přerova za rok 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje obsah zápisu do Kroniky města Přerova za rok 2013.

2. ukládá Kanceláři primátora zajistit svázání kroniky.

847/27/10/2015 Použití znaku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova na propagační 
předměty.

848/27/10/2015 Zahraniční pracovní cesta

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahraniční pracovní cestu náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila s partnerkou   
(s řidičem) do Vídně (Rakousko), uskutečněnou dne 28. září 2015 na pozvání hejtmana 
Olomouckého kraje a velvyslance České republiky v Rakousku,

2. schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města Přerova ve složení p. Radek 
Pospíšilík, p. Ludmila Tomaníková, s řidičem, která se uskuteční ve dnech 15. - 16. 10. 2015 
při příležitosti oslav 40 let partnerského města Kedzierzyn-Kozle (Polsko).

849/27/11/2015 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zapojení do mezinárodního projektu PROSPERITY dle nabídky spolku CIVINET 
Česká a Slovenská republika, z.s.,

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka podepsáním závazků vůči tomuto projektu.
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850/27/11/2015 Podnět náměstka primátora Ing. Petra Měřínského

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit 
znalecký posudek na zůstatkovou hodnotu odpadových nádob ve vlastnictví města Přerova.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 30.10.2015

851/27/11/2015 Podnět náměstka primátora Ing. Petra Měřínského

Rada města Přerova po projednání ukládá Technickým službám města Přerova, s.r.o. zajistit opravu 
povrchu pronajatého náměstí Přerovského povstání.

V Přerově dne 1. 10. 2015

    Mgr. Vladimír Puchalský     Rudolf Neuls
primátor Statutárního města Přerova                                                                  člen Rady města Přerova


