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ZÁPIS

z 28. schůze Rady města Přerova konané dne 15. října 2015

PROGRAM:

1. Zahájení primátor
2. Volba ověřovatele zápisu primátor
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3.1 Návrh na personální změny primátor
3.2 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků  
Ing. Měřínský

3.3 Informace o založení spolku Otevřená města, z.s. a zahájení 
jednání o textu stanov

p. Švadlenka

3.4 Odvolání člena Komise pro projednávání záměrů v 
majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními 
byty.

p. Neuls

4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 17 Ing. Měřínský
4.2 Útulek pro zvířata - přijetí daru Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Projekt regenerace panelového sídliště Přerov - Budovatelů p. Košutek
5.2 Územní studie zeleně a územní studie na hospodaření s 

dešťovými vodami
p. Košutek

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR
Ing. Měřínský

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

Ing. Měřínský

6.3 Veřejná zakázka – „Aktualizace  DTMM  pro GIS  MMPr“ –
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
schválení vyzvaných zájemců, jmenování členů komise pro 
otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek

Ing. Měřínský

6.4 Uzavření  Dodatku č. 182/2015/1 ke Smlouvě  o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2015

Ing. Měřínský

7. Majetkoprávní záležitosti
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 
2398/101,  v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495,  v k.ú. Přerov 
(Vaňkova 1).  

p. Košutek
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7.1.2 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 
5535/1, p.č. 5535/3 a  p.č. 5535/8 vše v k.ú. Přerov. 

p. Košutek

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 5290/12 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.5.1 Dodatek č. 14 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem 
Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o. na 
nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova

p. Košutek

7.5.2 Nájem jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v místní části 
Dluhonice.  

p. Košutek

7.5.3 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov 
– prostoru sloužícího podnikání  v objektu občanské 
vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
který je součástí pozemku p.č. 1981/16,  v k.ú. Přerov 
(Jasínkova 4).  

p. Košutek

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 387,  
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
2152/2, v k.ú. Přerov (Čechova 43). 

p. Košutek

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 
4888/11, v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova –
schválení dodatku č. 1  ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene - služebnosti. 

p. Košutek

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 
5466/293, v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  

p. Košutek

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 
6706/1, v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  

p. Košutek

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

p. Košutek

7.7.5 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 5372, 
v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  

p. Košutek

7.12.1 Uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
6714/1 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek

7.12.2 Vybudování nových autobusových zastávek na území 
Statutárního města Přerova

p. Košutek

7.12.3 Obnova zámeckého parku v Pavlovicích Ing. Měřínský
8. Školské záležitosti
8.1 Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (dále jen OP VVV) a následné zpracování 
Místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání (dále jen MAP) na 
Přerovsku

Bc. Navrátil

9. Sociální záležitosti
9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS Bc. Navrátil
9.2 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle 

ustanovení § 33 odst. 6 zákona 
Bc. Navrátil

9.3 Žádost o poskytnutí dotace - Domov Alfréda Skeneho Pavlovice 
u Přerova

Bc. Navrátil

10. Různé
10.1 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2016 primátor
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10.2 Uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené 
působnosti svěřené orgánům každé obce podle ust. § 53 
zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů s obcemi Polkovice, Uhřičice, Křenovice, 
Měrovice nad Hanou, ve správním obvodu statutárního města 
Přerova, obce s rozšířenou působností.

primátor

10.3 Podněty a připomínky z  10. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

primátor

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

12. Závěr, tiskové zprávy primátor

Přítomni:

A. Předsedající: Mgr. Vladimír Puchalský

B. Členové Rady města:

Ing. Petr Měřínský, p. Pavel Košutek, Bc. Tomáš Navrátil, Ing. Jiří Kohout, Mgr. Helena Netopilová,  
Ing. Vladimír Holan, p. Rudolf Neuls, Ing.arch. Jan Horký

C.  Omluveni: Ing. Petr Vrána
p. Radek Pospíšilík 

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

F. Zapisovatelka Iva Kohoutová
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1. ZAHÁJENÍ

Jednání 28. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 15. října 2015
ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 9 členů Rady města, z jednání byli 
omluveni Ing. Petr Vrána a p. Radek Pospíšilík . Rada města byla schopna se právoplatně usnášet. 

Primátor Mgr. Puchalský informoval, že na 15.30 byl pozván na schůzi Rady města p. Martin 
Švadlenka, předseda Komise pro otevřenou radnici, k projednání materiálu 28/3.3 „Informace o 
založení spolku Otevřená města, z.s. a zahájení jednání o textu stanov“, kterým je navrhovatelem.

2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU

Hlasování o programu: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

Ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze Rady města byl navržen Ing. Jiří Kohout. 

Hlasování o ověřovateli: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

852/28/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 28. schůze Rady města 
Přerova konané dne 15. října 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 28. schůze Rady města Přerova konané dne 15. října 2015,

2. schvaluje Ing. Jiřího Kohouta ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze Rady města Přerova.

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

853/28/3/2015 Návrh na personální změny

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

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává s účinností k 31. 10. 2015 z funkce člena Komise pro projednávání záměrů               
v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty pana Alexandra Betáka,

2. jmenuje s účinností k 1. 11. 2015 do  funkce člena Komise pro projednávání záměrů               
v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty RNDr. Emila Krestýna, 
Ph.D.

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Mgr. Netopilová), 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

854/28/3/2015 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání volných finančních 
prostředků statutárního města Přerova za období od 01.07.2015 do 30.09.2015.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

856/28/3/2015 Odvolání člena Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních 
záležitostech a pro hospodaření s obecními byty

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

Rada města Přerova po projednání se neusnesla odvolat s účinností od 16. 10. 2015 pana Ivana 
Kandráče z pozice člena této komise.

K předloženému materiálu proběhla diskuse týkající se účasti p.Kandráče v Komisi pro projednávání 
záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty.

Hlasování: 1 pro (p. Neuls), 7 proti (Mgr. Puchalský, p. Košutek, Bc. Navráti. Ing. Měřínský, Mgr. 
Netopilová, Ing. Kohout, Ing.arch. Horký), 1 se zdržel (Ing. Holan),2 omluveni (Ing. Vrána,                 
p. Pospíšilík)

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.

857/28/4/2015 Rozpočtové opatření č. 17

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (p. Neuls), 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

858/28/4/2015 Útulek pro zvířata - přijetí daru

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
za období od 01.07.2015 do 30.09.2015 v celkové výši 600 Kč.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Pavel Košutek.

859/28/5/2015 Projekt regenerace panelového sídliště Přerov - Budovatelů

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje uzavřít smlouvu 
o dílo na vypracování  Projektu regenerace panelového sídliště Přerov- Budovatelů

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

5.2/28/5/2015 Územní studie zeleně a územní studie na hospodaření s dešťovými 
vodami

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek a člen Rady 
města Ing. arch. Jan Horký.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zpracované zadání územní  studie zeleně

2. schvaluje zpracované zadání územní studie na hospodaření s dešťovými vodami

3. ukládá Odboru řízení projektů a investic ve spolupráci s Odborem koncepce a strategického 
rozvoje zadat veřejnou zakázku na vypracování územní studie zeleně za podmínky finančního 
krytí

4. ukládá Odboru řízení projektů a investic ve spolupráci s Odborem koncepce a strategického 
rozvoje zadat veřejnou zakázku na vypracování územní studie na hospodaření s dešťovými 
vodami za podmínky finančního krytí

Navrhovatelé p. Košutek a Ing. arch. Horký, na základě diskuse a doporučení primátora                 
Mgr. Puchalského, podali návrh na odložení k dopracování materiálu na listopad.

Hlasování o odložení materiálu na listopad: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.

860/28/6/2015 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Smlouvy č. 14188866 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Obnova zámeckého 
parku v Pavlovicích“  mezi Statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, se sídlem Přerov, 
Bratrská 34 a Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ 00020729, se sídlem 
Praha 11, Kaplanova 1931/1.

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednáním a podpisům právních jednání 
a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci dotačního titulu SFŽP, dle 
důvodové zprávy.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)
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861/28/6/2015 Veřejná zakázka „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky 
Muzea Komenského v Přerově, p.o.  v prostorách zámku, Horní 
náměstí 1, Přerov“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání obálek, 
posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

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

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

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

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

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

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

42964610

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

12105546

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

67709117

6. PROFEST - Wood s.r.o., Chválkovice 581, 779 00 Olomouc 02627817

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. Mgr. Robert Pavlíček Zástupce 
zadavatele

Ing. Petr Měřínský Zástupce 
zadavatele

2. Ing. Radovan Urválek interiérový 
designer

Ing. Jaroslav Klímek projektant a 
návrhář nábytku

3. Mgr. Kristýna Sehnálková Muzeum 
Komenského

Ing. Zdeněk Zajíček Muzeum 
Komenského

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

5. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 
zakázce podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídky, Rozhodnutí o 
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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: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

862/28/6/2015 Veřejná zakázka – „Aktualizace  DTMM  pro GIS  MMPr“ –
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
schválení vyzvaných zájemců, jmenování členů komise pro otevírání 
obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem 
„Aktualizace  DTMM  pro GIS  MMPr“ dle příloh č. 1 - 8,

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s 
názvem „Aktualizace  DTMM  pro GIS  MMPr“, 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. GEOF - zeměměřická kancelář s.r.o., Dvořákova 2635/63, 750 02, 
Přerov - Přerov I-Město

02670577

2. GEOKAM Přerov s.r.o., Kratochvílova 624/43, 750 02, Přerov - Přerov 
I-Město

25844415

3. Geprois, spol. s r.o., Trávník 1117/30, 750 02, Přerov - Přerov I-Město 61945315

4. Intecom GEO s.r.o., Interbrigadistů 87/2, 750 02, Přerov - Přerov I-
Město

25839501

5. Jiří Spáčil, Žerotínovo nám. 175/30, 750 02, Přerov - Přerov I-Město
Provozovna: Komenského 1405/36, 750 02, Přerov - Přerov I-Město

62298518

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. Pavel Košutek Zástupce 
zadavatele

Ing. Petr Měřínský Zástupce 
zadavatele

2. Mgr. Petr Karola Vedoucí odboru 
VNITŘ

Ing. Jitka Kučerová Vedoucí odd. ICT

3. Ing. Tomáš Saňka Odd. ICT Ing. František Šaněk Odd. ICT

4. Ing. Antonín Krejčíř Odd. ICT Ing. Jiří Janalík Odd. UP

5. Ing. Lenka Škubalová Odd. UP Milan Kubík Odd. UP
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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: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

863/28/6/2015 Uzavření  Dodatku č. 182/2015/1 ke Smlouvě  o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 
2015

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 182/2015/1 ke Smlouvě o 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015, 
uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem, se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ 00301825 a 
Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, na 
projekt "Cyklostezka Přerov, nábřeží Protifašistických bojovníků“ dle přílohy.
„Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových uznatelných nákladů akce a stanovení maximální 
výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „Cyklostezka Přerov, 
nábřeží Protifašistických bojovníků“ – ISPROFOND 5718510065 v návaznosti na změny ve Smlouvě 
o dílo provedené v souladu se změnami odsouhlasenými poskytovatelem, které byly vyvolány při 
výstavbě akce a jsou předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo“.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Pavel Košutek.

Na schůzi Rady města byli přizváni vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb Mgr. 
Zdeně Vojtášek a vedoucí oddělení majetkoprávního Ing. Miloslav Dohnal.

864/28/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí                 
z vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 
2398/101,  v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495,  v k.ú. Přerov (Vaňkova 1)

Rada města Přerova po projednání se neusnesla schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod nebytové jednotky č. 2398/101, v objektu bytový dům  č.p. 2398, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495, v  k.ú. Přerov, Vaňkova 1, o celkové výměře 87,10 m2 včetně 
s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2398, příslušném        
k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 2495,  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2495, zast. pl. a 
nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 871/7746 z vlastnictví statutárního města Přerova.
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V diskusi Mgr. Vojtášek informoval, jakým způsobem byl záměr zveřejněn – na úřední desce MMPr, 
na webových stránkách města, vyhlášení výběrového řízení bylo inzerováno v Přerovském deníku.

Hlasování: 5 pro (Mgr. Puchalský, p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. Měřínský, p. Neuls), 4 se zdrželi 
(Ing. Holan, Ing. arch. Horký, Ing. Kohout, Mgr. Netopilová), 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

865/28/7/2015 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovitých věcí             
ve vlastnictví statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 5535/1, 
p.č. 5535/3 a p.č. 5535/8 vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statuárního města Přerov - výpůjčku  části 
pozemku p.č. 5535/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 2 m2 p.č. 5535/3, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 1 m2, p.č. 5535/8, ostatní plocha, ostatní komunikace,         
o výměře cca 1 m2 v k.ú. Přerov.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

866/28/7/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 5290/12 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod  pozemku p.č.  5290/12, zast. plocha a nádvoří, o  výměře 18  m2, v k.ú.  Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví B. L.  za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 30.000,-
Kč, tj.  cca 1.666,- Kč/m2, ve znění dle přílohy.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

867/28/7/2015 Dodatek č. 14 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a 
společností Technické služby města Přerova, s.r.o. na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 14 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova, kterou dne 1.9.2009 uzavřely statutární město Přerov jako 
pronajímatel a společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na 
Hrázi 3165/17, Přerov, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, dodatku č. 2 ze 
dne 9.6.2010, dodatku č. 3 ze dne 26.11.2010, dodatku č. 4 ze dne 30.9.2010, dodatku č. 5 ze 
dne 8.4.2011, dodatku č. 6 ze dne 24.11.2011, dodatku č. 7 ze dne 26.4.2012, dodatku č. 8 ze 
dne 19.6.2012, dodatku č. 9 ze dne 18.6.2013, dodatku č. 10 ze dne 7.3.2014, dodatku č. 11 ze 
dne 19.5.2014, dodatku č. 12 ze dne 31.10.2014 a dodatku č. 13 ze dne 13.4.2015, ve znění dle 
přílohy č. 1. Dodatkem č. 14 se mění čl. V odst. 3 písm. b) smlouvy tak, že výše limitů plnění 
vynaložených nájemcem při provádění údržby a oprav vybraných zařízení, které je nájemce 
povinen provádět na své náklady v rámci běžné údržby a běžných oprav budov jako předmětu 
nájmu, se upravuje takto:

- u oken a dveří (mimo skleněné výplně) se limit vynaloženého plnění zvyšuje z částky 10.000,- Kč 
ročně na částku 200.000,- ročně,
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- u vnějšího oplocení se limit vynaloženého plnění zvyšuje z částky 25.000,- Kč ročně na částku 
50.000,- Kč ročně,
- u oprav vnitřních a venkovních omítek se limit vynaloženého plnění zvyšuje z částky 50.000,-Kč 
ročně na částku 150.000,-Kč ročně,
- u oprav kanalizace a vodoinstalace se limit vynaloženého plnění zvyšuje z částky 50.000,- Kč ročně 
na částku 75.000,- Kč ročně,
- u oprav topení se limit vynaloženého plnění zvyšuje z částky 50.000,- Kč ročně na částku 100.000,-
Kč ročně. 

V jiném se nájemní smlouva nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

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 ve znění dle přílohy č. 1.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

868/28/7/2015 Nájem jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v místní části 
Dluhonice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. 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. 4. Nájem bude uzavřen na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 30.10.2015. Výše nájemného bude činit 
20.808,-Kč/rok, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu bude 
provozování jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v místní části Dluhonice.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.10.2015

2. schvaluje uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací  mezi   statutárním městem Přerov, jako vlastníkem kanalizace pro 
veřejnou potřebu a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov I - Město, 
Šířava 21, IČ 47674521, jako vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu,  ve znění dle 
přílohy č. 5.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.10.2015

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

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)



12

869/28/7/2015 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
prostoru sloužícího podnikání  v objektu občanské vybavenosti č.p. 
829, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí 
pozemku p.č. 1981/16,  v k.ú. Přerov (Jasínkova 4)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
30.7.2012 na prostor sloužící podnikání v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 1981/16,  v k.ú. Přerov, o celkové 
výměře 87,86 m2, (Jasínkova 4) uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a Pavlou Nelešovskou, místem podnikání Přerov III – Lověšice, Družstevní 
238/47, IČ 88825701, jako nájemcem, ke dni 30.11.2015, ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

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.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

7.6.1/28/7/2015 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 387,  příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2152/2, v k.ú. Přerov (Čechova 43)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na prostory, výjma místnosti č. 028  o výměře  9 m2 v 
1. PP,  v objektu občanské vybavenosti č.p. 387, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 2152/2, zast.pl.  a nádvoří, v k.ú. Přerov, (Čechova 43) mezi statutárním městem 
Přerov, jako půjčitelem a Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje,  se sídlem 
Olomouc,  tř. Kosmonautů 189/10, jako vypůjčitelem, ve znění dle přílohy. Výpůjčka bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky bude využití 
prostor pro provozování výcviku policistů Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.  
Náklady na energie nebudou hrazeny.

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.

Primátor Mgr. Puchalský doporučil materiál stáhnout a předložit jej dopracovaný v preciznější 
podobě.

Hlasování o stažení materiálu: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

870/28/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 4888/11, v k.ú. 
Přerov, v majetku statutárního města Přerova – schválení dodatku č. 1  
ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č.1 ve znění přílohy č.3 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene - služebnosti, kterou dne 23.5.2015 uzavřely Statutární město Přerov  jako 
budoucí povinný z věcného břemene – služebnosti a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 
8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupená na základě plné moci společností ELPREMONT 
elektromontáže s.r.o., se sídlem ČSA 961, 783 53Velká Bystřice, IČ 26871891 jako budoucí 
oprávněný z věcného břemene - služebnosti, kterým se rozšiřuje věcné  břemeno – služebnost 
o pozemek. p.č. 4888/11 v k.ú. Přerov. V jiném se smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene  - služebnosti nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 20.11.2015

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

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

871/28/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 5466/293,         
v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova

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 distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN, a 
s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřených třetích osob přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy –
podzemního kabelového vedení NN k  tíži pozemků p.č.  5466/293, v k.ú. Přerov, v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 6114-4/2015, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035. Smlouva o zřízení věcného 
břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem,   jako povinným z věcného 
břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 
24729035, jako oprávněným z věcného břemene bude    uzavřena na dobu neurčitou za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 455-022/2015, ve výši 1.380,- Kč, včetně DPH. 
Oprávněný uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí. Smlouva bude 
uzavřena ve znění přílohy č. 4.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 20.11.2015

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

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

872/28/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 6706/1, v k.ú. 
Přerov, v majetku statutárního města Přerova  
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové 
vedení NN a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému a jím pověřených třetích osob přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za 
účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční 
soustavy – podzemního kabelového vedení NN k  tíži pozemků p.č. 6706/1,  v k.ú. Přerov, ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 
IČ 24729035 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. 
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve 
bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi 
statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene - služebnosti na 
straně jedné  a  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
Smlouva o smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene – služebnosti  bude uzavřena ve 
znění přílohy č. 3.

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

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 20.11.2015

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: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

873/28/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 4957/3, v k.ú. 
Přerov,  v majetku statutárního města Přerova  

Rada města Přerova po projednání:

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

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

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 20.11.2015

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

V diskusi Ing. arch. Horký požádal, aby odbor správy majetku prověřil možnost vypovězení smlouvy     
o právu stavby.

Hlasování: 2 pro (Bc. Navrátil, p. Neuls), 5 proti (Mgr. Puchalský, p. Košutek, Ing. Holan, Ing. arch. 
Horký, Mgr. Netopilová, 2 se zdrželi (Ing. Měřínský, Ing. Kohout), 2 omluveni (Ing. Vrána,                  
p. Pospíšilík)

874/28/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 5372, v k.ú. 
Přerov, v majetku statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                
z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní 
kabelové vedení NN, přípojkovou kabelovou skříň s tím spojeného omezení, spočívajícího  v 
povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřených třetích osob přístup a příjezd na 
zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu  a údržby, včetně případné rekonstrukce 
a odstranění distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení NN a přípojkové kabelové 
skříně k  tíži pozemku p.č. 5372 v k.ú. Přerov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena 
úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti 
bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
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budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako 
budoucím povinným z věcného břemene - služebnosti na straně jedné  a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly IČ 24729035, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. Smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene – služebnosti  bude uzavřena ve znění přílohy č. 3.

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

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 20.11.2015

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: 8 pro, 1 se zdržel (p. Neuls), 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

875/28/7/2015 Uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 6714/1 v 
k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu na pozemku p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov 
mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a fy SONOT, a.s., se sídlem Údolní 388/8,60200,Brno, IČ: 27749045 
jako žadatelem dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

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

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. arch. Horký), 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

876/28/7/2015 Vybudování nových autobusových zastávek na území Statutárního 
města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení trvalé autobusové zastávky na ul. Kopaniny v Přerově - Bazén a ukládá 
odboru správy majetku a komunálních služeb zahájit práce na přípravě její realizace.
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2. schvaluje zřízení trvalé autobusové zastávky na ul. Brabansko v Přerově - Sokolovna a ukládá 
odboru správy majetku a komunálních služeb zahájit práce na přípravě její realizace.

3. schvaluje zřízení trvalé autobusové zastávky na ul. Sportovní v Přerově II, Předmostí a ukládá 
odboru správy majetku a komunálních služeb zahájit práce na přípravě její realizace.

4 schvaluje zřízení trvalé obousměrné autobusové zastávky na ul. Dvořákova v Přerově a 
ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb zahájit práce na přípravě jejich realizace.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

877/28/7/2015 Obnova zámeckého parku v Pavlovicích

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0011/2015 uzavřené dne 12.1.2015 
mezi statutárním městem Přerov a Petrem Vykrutem, IČ: 47165006, jejímž předmětem byla 
realizace veřejné zakázky obnova zámeckého parku v Pavlovicích, kterým dojde ke schválení 
méněprací a odpovídajícímu ponížení ceny díla. Dodatek bude uzavřen mezi statutárním 
městem Přerov a právním nástupcem zhotovitele společností VYKRUT zahradní služby a.s., 
IČ 03921921, sídlem Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, ve znění dle přílohy č. 1.

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

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

PŘESTÁVKA: 14.15 – 14.25 hodin

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil.

878/28/8/2015 Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání (dále jen OP VVV) a následné zpracování Místního akčního 
plánu pro rozvoj vzdělávání (dále jen MAP) na Přerovsku

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení Rady města Přerova č. 622/22/8/2015 bod 2. z 22. schůze konané dne 21.7.2015, 
kterým souhlasila s tím, že MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., IČ 27017010, se sídlem Dr. 
A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice, podá žádost o dotaci z OP VVV a zpracuje Místní 
akční plán pro rozvoj vzdělávání v regionu Přerovsko včetně města Přerova na základě jejího 
zájmu o nositelství a převzetí odpovědnosti  za  přípravu a realizaci MAP. Realizační tým 
MAP měli mimo jiné tvořit i zástupci Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, IČ: 
64631109, se sídlem 779 00 Olomouc, Horní náměstí 367/5 a společnosti GHC regio s.r.o., 
IČ: 27790797, se sídlem 779 00 Olomouc, Sokolská 541/30,



18

2. ruší usnesení Rady města Přerova č. 622/22/8/2015 bod 3. z 22. schůze konané dne 21.7.2015, 
kterým pověřila náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila ke spolupráci s MAS – Partnerství 
Moštěnka, o.p.s. na tvorbě Místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání,

3. schvaluje že nositelem projektu MAP bude statutární město Přerov, které podá žádost o dotaci 
z OP VVV a zpracuje Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání pro území ORP Přerov. 
Statutární město Přerov bude v rámci projektu MAP spolupracovat s Regionální agenturou pro 
rozvoj střední Moravy, IČ: 64631109, se sídlem 779 00 Olomouc, Horní náměstí 367/5,

4. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k podpisu žádosti o dotaci dle bodu 3. 
tohoto usnesení.

Hlasování: 8 pro,1 se zdržel (Mgr. Netopilová),  2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

879/28/9/2015 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 43 (1+0), o ploše 25,17 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k.ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1) s panem Z. J., za nájemné ve výši 893,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31.5.2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 22 (1+1), o ploše 49,98 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 3456, v k.ú. Přerov, Fügnerova, č. o. 1 (vč. zařizovacích 
předmětůdlepřílohyč.2) s panem M. H. a paní L.K., za nájemné ve výši 1 773,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31.5.2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky 
uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu s paní L. K.(byt č. 23 v Přerově,  
Fügnerova 1).

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 47 (1+0), o ploše 25,17 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části obce 
PřerovI–Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k.ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. zařizovacích 
předmětů dle přílohy č. 3) s paní J. C., za nájemné ve výši 893,- Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 
3, na dobu určitou do 31.5.2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 25 (1+1), o ploše 43,36 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k.ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. 
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zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4) s paní V. T., za nájemné ve výši 1 538,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31.5.2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 17 (1+0), o ploše 32,32 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293,  příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 3456, v k.ú. Přerov, Fügnerova, č. o. 1 (vč. zařizovacích 
předmětů dle přílohy č. 5) s paní M.L.,  za nájemné ve výši 1 147,- Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 
5, na dobu určitou do 31.5.2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

880/28/9/2015 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 5 osobám a osobám           
s nimi společně posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové 
zprávy. Vydaný souhlas platí do 30. 4. 2016.

2. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt – všem  8 osobám a osobám         
s nimi společně posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové 
zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 19.10.2015

Hlasování: 8 pro,1 se zdržel (Ing. Měřínský),  2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

881/28/9/2015 Žádost o poskytnutí dotace - Domov Alfréda Skeneho Pavlovice           
u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Domov Alfréda Skeneho Pavlovice u
Přerova, příspěvková organizace, se sídlem Pavlovice u Přerova 95, PSČ 751 12, IČ 61985864, na 
provozní výdaje v roce 2015.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)
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10. RŮZNÉ

882/28/10/2015 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2016 

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

Rada města Přerova po projednání stanovuje dobu sňatků v roce 2016 ve slavnostní zámecké síni        
v Přerově čp. 1, Horní náměstí 1 a v parku Michalov v Přerově v termínech uvedených v Příloze č. 1. 
Ve stanovených dobách sňatků nelze konat sňatky na jiných vhodných místech.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

883/28/10/2015 Uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti 
svěřené orgánům každé obce podle ust. § 53 zákona ČNR č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s obcemi Polkovice, 
Uhřičice, Křenovice, Měrovice nad Hanou, ve správním obvodu 
statutárního města Přerova, obce s rozšířenou působností

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 schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy           
k výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům každé obce podle ust. § 63 a dalších zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 53 odst. 1 zákona ČNR č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s obcemi Polkovice, Uhřičice, 
Křenovice, Měrovice nad Hanou ve správním obvodu statutárního města Přerova, obce            
s rozšířenou působností, ve znění Přílohy č. 1, 2, 3, 4.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit primátora města Mgr. Vladimíra 
Puchalského k uzavření právního úkonu dle bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné 
působnosti a k podpisu této smlouvy.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

884/28/10/2015 Podněty a připomínky z  10. 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 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. V. Puchalský

Termín: 6.11.2015

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)
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11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA,
TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA

885/28/11/2015 Podnět náměstka primátora Ing. Petra Měřínského

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr realizace projektu převzetí správy sběrné sítě na tříděný odpad společností 
EKOKOM, a.s., Na Pankráci 1685/19, 140 21 Praha 4, IČ: 25134701, kdy spol. EKOKOM 
odkoupí od statutárního města Přerova stávající odpadové nádoby na tříděný odpad (sklo, 
papír, plasty) a tyto následně vypůjčí městu. Po dobu výpůjčky bude zajišťovat jejich údržbu a 
participovat na rozšiřování sběrné sítě.

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského jednáním ve věci realizace projektu dle 
bodu 1 usnesení.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

886/28/11/2015 Podnět náměstka primátora Ing. Petra Měřínského

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr narovnání majetkoprávních vztahů mezi  Statutárním městem Přerov a TJ 
SPARTAK PŘEROV se sídlem Přerov, Bezručova 770/4, IČ: 00534935 k nemovitostem,  
nacházejících se v areálu fotbalového stadionu v lokalitě Kopaniny a pozemků ve vlastnictví 
Statutárního města Přerov pod stavbami ve vlastnictví TJ SPARTAK PŘEROV 
prostřednictvím směny nemovitých věcí.

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského jednáním ve věci realizace projektu dle 
bodu 1 usnesení.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)

Pavel Košutek
 „Předzahrádka roku“ – informace o kritice soutěžních podmínek p. M. Bubík – podala 

oficiální stížnost

Bc. Tomáš Navrátil
 informace týkající se třídy pro jazykovou přípravu cizinců – krajský úřad určil ZŠ Trávník

887/28/11/2015 Podnět náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila

Rada města Přerova po projednání ukládá ředitelce Sociálních služeb města Přerova p.o. paní Bc. Janě 
Žouželkové zpracovat koncept provozování městské ubytovny v objektu Chemik (Velké Novosady 
13), včetně personálních, materiálních a technických podmínek a předložit jej Radě města Přerova       
k projednání v termínu do 31. 10. 2015.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, p. Pospíšilík)
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Rudolf Neuls
 stížnosti občanů z lokality ulic Želatovská a Gen. Janouška na špatný stav chodníků, 

cyklostezky a zastávky MHD

Ing. arch. Jan Horký 
 informace z jednání železniční stavba – zpracovává se varianta I s železniční zastávkou 

Předmostí, součástí je cyklopodjezd na Předmostí, dále se pracuje na změně ekonomického 
hodnocení železničních staveb

Ing. Jiří Kohout
 informace k projektu IOP 09

Mgr. Helena Netopilová
 pozvání na seminář týkající se odpadového hospodářství za účasti p. Kropáčka z hnutí Duha

Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr
 informace k výkupům pozemků

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora
 informace k oslavám 760 let

Na jednání Rady města byl přizván p. Martin Švadlenka, předseda Komise pro otevřenou radnici, 
který byl navrhovatelem materiálu 28/3.3 „Informace o založení spolku Otevřená města, z.s. a zahájení 
jednání o textu stanov“

855/28/3/2015 Informace o založení spolku Otevřená města, z.s. a zahájení jednání o 
textu stanov

Rada města Přerova po projednání:

1. se neusnesla vzít na vědomí informace o cíli spolku Otevřená města, z.s., a o průběhu jeho 
zakládání obsažené v důvodové zprávě a jejích přílohách,

2. se neusnesla vyslovit zájem na tom, aby se město Přerov účastnilo jednání o založení spolku 
Otevřená města, z.s., s možností získat  základní členství ve spolku,

3. se neusnesla uložit předsedovi Komise pro otevřenou radnici Martinu Švadlenkovi zahájit 
jednání o textu stanov spolku Otevřená města, z.s., se zástupci ostatních samospráv, a zahájit 
jednání o obsahu stanov, a předložit dojednaný text stanov k projednání Radě města Přerova, 
která ho v případě souhlasu předloží Zastupitelstvu města Přerova.

K předloženému materiálu proběhla diskuse týkající se důvodů založení spolku Otevřená města, z.s.

Hlasování: 3 pro (Mgr. Puchalský, Ing. arch. Horký, Ing. Holan), 6 se zdrželo (Ing. Měřínský,         
Bc. Navrátil, p. Košutek, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, p. Neuls)

Z jednání odešel p. Švadlenka.



23

12. ZÁVĚR

Primátor Mgr. Puchalský ukončil 28. schůzi Rady města Přerova konanou dne 15. října 2015                  
v 15.45 hodin.

V Přerově dne 21. 10. 2015

       Mgr. Vladimír Puchalský                             Ing. Jiří Kohout
primátor Statutárního města Přerova                       člen Rady města Přerova


