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ZÁPIS

z 29. schůze Rady města Přerova konané dne 29. října 2015

PROGRAM:

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu primátor
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3.1 Kontrola usnesení RM č. 887/28/11/2015 – Koncept provozování 

městské ubytovny v objektu Chemik (Velké Novosady 13)
Bc. Navrátil

3.2 Návrh na personální změny – materiál předložen na stůl primátor
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 18 Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Územní plán města Přerova p. Košutek
5.2 Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba v lokalitě Dluhonice Ing. arch. 

Horký
p. Košutek

5.3 Změna personálního složení pracovní skupiny pro cyklistickou 
dopravu

Ing. arch. 
Horký

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky 
6.1 Veřejná zakázka „Opravy podlah a výměna elektroinstalace v 10 

volných bytech“ – rozhodnutí o vyloučení, rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem

Ing. Měřínský

6.2 Veřejná zakázka „Výměna elektroinstalace u společných prostor v 
bytových domech gen. Štefánika 4, Jižní čtvrť II/6,7,8,9, Jižní čtvrť 
IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově“ – rozhodnutí o vyloučení, 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem

Ing. Měřínský
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6.3 Veřejná zakázka „Prezentace archeologických nálezů v Přerově“ –
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, 
posouzení a hodnocení nabídek

Ing. Měřínský

6.4 Veřejná zakázka „Nový digitální rádiový systém standardu ETSI pro 
hlasovou a datovou komunikaci pro Městskou policii Přerov“ –
zrušení výběrového řízení a zahájení opakovaného výběrového řízení

Ing. Měřínský

6.5 Uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR

Ing. Měřínský

6.6 Plnění úkolu Zastupitelstva města Přerova - vypracování „Analýzy 
poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným plněním  v 
letech 2014 - 2015 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech 
jeho příspěvkových organizacích a obchodních společnostech ve 
100% vlastnictví města"   

Ing. Měřínský

6.7 Návrh dopravních staveb pro rok 2016 Ing. Měřínský
6.8 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2444/2015 na 

realizaci stavby s názvem „Regenerace  panelového  sídliště  
Předmostí – etapa 11.“

Ing. Měřínský

7. Majetkoprávní záležitosti
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města  Přerova –části pozemku p.č.  2790/1, 
v k.ú. Přerov, o výměře 35 m2.

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 4811/3,  v 
k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání  
v objektu jiná stavba č.p. 2822, příslušném k části obce Přerov I -
Město, který je součástí pozemku p.č. 4293/44,  v k.ú. Přerov (Velká 
Dlážka 48).  

p. Košutek

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov - nájem 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

7.3.1 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 5738/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. 
Přerov. 

p. Košutek

7.3.2 Převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 101/3 v k.ú. Újezdec u Přerova.

p. Košutek

7.3.3 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 2167/3,  a p.č. 2167/6,  vše ostatní plocha, ostatní 
komunikace   v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.5.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2790/1 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.5.2 Nájem/pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí.

p. Košutek

7.5.3 Nájem nemovité věci ve vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových

p. Košutek
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7.5.4 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města  Přerova –
koeficient Rady města Přerova  - Kmr pro rok 2016 ve smyslu 
vnitřního předpisu č.7/09

p. Košutek

7.9.1 Úplatný převod movité věci do vlastnictví statutárního města Přerov 
–  zahradního traktoru-sekačky zn. Castel Garden S.P.A.

p. Košutek

7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 549/21 v k.ú. 
Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 
předkupního práva

p. Košutek

7.12.2 Odpis pořizovacích nákladů na nerealizované investice Ing. Měřínský
7.12.3 Posouzení zdravotního stavu dřevin v areálech MŠ a ZŠ Ing. Měřínský
7.13.1 Souhlas s pronájmem bytu v domě č.p. 3119 Ing. Měřínský
7.13.2 Souhlas s pronájmem bytu v domě č.p. 3119 Ing. Měřínský
8. Školské záležitosti
8.1 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem  
Bc. Navrátil

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

Bc. Navrátil

9. Sociální záležitosti
9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil
10. Různé
10.1 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací, zřízených 

statutárním městem Přerovem
Bc. Navrátil

10.2 Změna vnitřního předpisu č. 18/05 -  Statutu trvalého peněžního 
fondu „Sociální fond zaměstnanců Města Přerova“

Ing. Měřínský

10.3 Dotace na II. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově p. Košutek
10.4 Návrh na personální změnu primátor
10.5 Zásady pro udělování čestného občanství města Přerova primátor
10.6 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního města 

Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje
primátor

10.7 Škoda statutárního města Přerova na vozidle v užívání SDH primátor
11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města
11.1 Revitalizace parků na nám.Svobody a nám.Fr.Rasche Ing. arch. 

Horký
12. Závěr, tiskové zprávy
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Přítomni:

A. Předsedající: primátor Mgr. Vladimír Puchalský

B. Členové Rady města:

Ing. Vladimír Holan, Ing. arch. Jan Horký, Ing. Jiří Kohout, Pavel Košutek, Ing. Petr Měřínský, 
Bc. Tomáš Navrátil, Rudolf Neuls, Radek Pospíšilík, Ing. Petr Vrána.

C.  Omluveni: Mgr. Helena Netopilová

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

kom.služeb
Mgr. Omar Teriaki - ředitel Městské policie

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 29. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 29. října 2015 
ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 10 členů Rady 
města. 
Omluvena: Mgr. Helena Netopilová

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

Primátor Mgr. Puchalský:
 Má někdo připomínku k programu? 

Bc. Tomáš Navrátil:
 Navrhl stáhnout materiál 3.1 Kontrola usnesení RM č. 887/28/11/2015 – Koncept 

provozování městské ubytovny v objektu Chemik (Velké Novosady 13)

Hlasování o stažení materiálu 3.1: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

Hlasování o celém programu: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

Ověřovatelem usnesení a zápisu 29. schůze Rady města Přerova byl navržen Ing. arch. Jan Horký.
Hlasování o ověřovateli:  10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

888/29/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 29. schůze Rady města 
Přerova konané dne 29. října 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 29. schůze Rady města Přerova konané dne 29. října 2015,

2. schvaluje Ing. arch. Jana Horkého ověřovatelem usnesení a zápisu 29. schůze Rady města 
Přerova.

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE  Z KOMISÍ

3.1 Kontrola usnesení RM č. 887/28/11/2015 – Koncept provozování městské 
ubytovny v objektu Chemik (Velké Novosady 13)

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

Rada města Přerova po projednání

1. bere na vědomí koncept provozování městské ubytovny v objektu Chemik (Velké Novosady 
13),

2. ukládá tajemníkovi v koordinaci s příslušnými odbory vyhodnotit z hlediska ekonomického, 
sociálního a časového nejvýhodnější variantu uvedení městské ubytovny Chemik do provozu 
dle předloženého konceptu a předložit do 30. 11. 2015 návrh zajištění podmínek pro její 
realizaci.

Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil oznámil stažení materiálu v úvodu jednání 
rady.
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889/29/3/2015 Návrh na personální změny

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. 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 Mgr. Roberta Pavlíčka,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova odvolat s účinností k 30. 11. 2015 z funkce 
člena Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu Mgr. Roberta Pavlíčka.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

4. FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

890/29/4/2015 Rozpočtové opatření č. 18

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazných 
ukazatelů dle přílohy č. 2.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

5. ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

891/29/5/2015 Územní plán města Přerova 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova příslušnému podle § 6 odst. 5 písm. c),            
za použití § 43 odst. 4, § 53 a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění, 



7

a) nevydat 3. změnu Územního plánu města Přerova, formou opatření obecné povahy, podle 
důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení,

b) vrátit dokumentaci změny v souladu s ust. § 54 odst. 3 cit stavebního zákona k úpravě podle 
důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení a novému projednání.

2. 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 (stavební zákon),     
v platném znění, o nepořízení změny Územního plánu města Přerova na základě požadavku 
žadatelů o rozšíření ploch pro bydlení rodinné podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu 
na usnesení.

3. 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 (stavební zákon),    
v platném znění, o pořízení změny Územního plánu města Přerova na základě požadavku 
žadatele změny části plochy krajinné zeleně na smíšenou plochu občanského vybavení             
a výroby.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

892/29/5/2015 Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba v lokalitě Dluhonice

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí usnesení 9. mimořádné schůze Místního výboru Dluhonice z 12. 10. 2015,

2. ukládá náměstkovi primátora Pavlovi Košutkovi a radnímu Ing. arch. Janovi Horkému jednat 
se Správou železniční dopravní cesty, s. o. a Ministerstvem dopravy s cílem zapracovat 
požadavky občanů místní části Dluhonice v maximální možné míře do stavby "Rekonstrukce 
žst. Přerov, 2. stavba".

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

893/29/5/2015 Změna personálního složení pracovní skupiny pro cyklistickou 
dopravu

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

Rada města Přerova po projednání:
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1. odvolává por.Ing. Petra Šenka z funkce člena pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu         
k 1.11.2015

2. jmenuje Miroslava Komínka členem pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu k 1.11.2015

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

6.  PŘÍPRAVA A REALIZACE  INVESTIC, DOTACE  A VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY

894/29/6/2015 Veřejná zakázka „Opravy podlah a výměna elektroinstalace v 10 
volných bytech“ – rozhodnutí o vyloučení, rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené zadavatelem pro otevírání 
obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu „Opravy podlah a výměna elektroinstalace v 10 volných bytech“,

2. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy podlah           
a výměna elektroinstalace v 10 volných bytech“ uchazeče Martin Kott, Beskydská 574, 741 
01, Nový Jičín – Žilina, IČ 71002251 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,

3. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy podlah           
a výměna elektroinstalace v 10 volných bytech“ uchazeče PSS Přerovská stavební a.s., 
Přerov - Přerov I - město, Skopalova 2861/7, PSČ 75002, IČ 27769585 z důvodu nesplnění 
zadávacích podmínek,

4. rozhodla, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávacími podmínkami a vnitřním 
předpisem č. 9/2012, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Opravy podlah a výměna elektroinstalace v 10 volných bytech“, která byla předložena 
uchazečem PROFISTAV PŘEROV a.s., Přerov VI - Újezdec, K Moštěnici 265/8a, PSČ 
75002, IČ 25395653,

5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,          
a společností PROFISTAV PŘEROV a.s., Přerov VI - Újezdec, K Moštěnici 265/8a, PSČ 
75002, IČ 25395653, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Opravy podlah 
a výměna elektroinstalace v 10 volných bytech“.

               
Cena za plnění bude činit 1 536 514,42 Kč bez DPH.

V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost               
k uzavření smlouvy, bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem v pořadí.
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Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

895/29/6/2015 Veřejná zakázka „Výměna elektroinstalace u společných prostor          
v bytových domech gen. Štefánika 4, Jižní čtvrť II/6,7,8,9, Jižní čtvrť 
IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově“ – rozhodnutí o vyloučení, 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené zadavatelem pro otevírání 
obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu „Výměna elektroinstalace u společných prostor v bytových domech gen. 
Štefánika 4, Jižní čtvrť II/6,7,8,9, Jižní čtvrť IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově“,

2. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna 
elektroinstalace u společných prostor v bytových domech gen. Štefánika 4, Jižní čtvrť 
II/6,7,8,9, Jižní čtvrť IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově“ uchazeče HP-ELMONN s.r.o., 
Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město, Svatopluka Čecha 717, PSČ 75131,            
IČ 27812707 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,

3. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna 
elektroinstalace u společných prostor v bytových domech gen. Štefánika 4, Jižní čtvrť 
II/6,7,8,9, Jižní čtvrť IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově“ uchazeče Martin Kott, Beskydská 
574, 741 01, Nový Jičín - Žilina, IČ 71002251 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,

4. rozhodla, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávacími podmínkami a vnitřním 
předpisem č. 9/2012, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Výměna elektroinstalace u společných prostor v bytových domech gen. Štefánika 4, Jižní 
čtvrť II/6,7,8,9, Jižní čtvrť IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově“, která byla předložena 
uchazečem QDS Communication s.r.o., Brno, Horní 105/14, PSČ 63900, IČ 28265971,

5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,          
a společností QDS Communication s.r.o., Brno, Horní 105/14, PSČ 63900, IČ 28265971, 
jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna elektroinstalace                   
u společných prostor v bytových domech gen. Štefánika 4, Jižní čtvrť II/6,7,8,9, Jižní čtvrť 
IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově“.

Cena za plnění bude činit 1 484 878 Kč bez DPH.

V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost                
k uzavření smlouvy, bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem v pořadí.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).
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896/29/6/2015 Veřejná zakázka „Prezentace archeologických nálezů v Přerově“ –
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, 
posouzení a hodnocení nabídek

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 
„Prezentace archeologických nálezů v Přerově“ dle příloh č. 1 - 3,

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

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

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

49689053

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

25896873

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

4. PSS Přerovská stavební a.s., Přerov - Přerov I - město, Skopalova 2861/7, PSČ 
75002

27769585

5. GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., Olomouc - Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 77235 13642464

6. LIKOSTAV, spol. s r.o., Přerov - Přerov I - Město, Žerotínovo nám. 163/12,  
PSČ 750 02

27834280

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

P.č. Člen komise Organizace Náhradník Organizace

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

2. Marek Dostál Výbor PRID Ing. arch. Jan Horký Výbor PRID

3. Ing. arch. Zbyněk Musil projektant Ing. arch. David Zajíček projektant

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

5. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 
zakázce podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídky a zadávací 
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dokumentace, Rozhodnutí o vyloučení uchazečů a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky      
a dalších souvisejících dokumentů,

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

Diskuse:
Ing. arch. Horký:

 Navrhl doplnit v bodě 3. usnesení firmu LIKOSTAV, spol. s r.o., Přerov - Přerov I -
Město, Žerotínovo nám. 163/12,  PSČ 750 02.

Hlasování o doplněném usnesení: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Omar Teriaki – ředitel Městské policie        
ve 13.31 hodin.

897/29/6/2015 Veřejná zakázka „Nový digitální rádiový systém standardu ETSI pro 
hlasovou a datovou komunikaci pro Městskou policii Přerov“ – zrušení 
výběrového řízení a zahájení opakovaného výběrového řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení         
a hodnocení nabídek, ustanovené pro veřejnou zakázku „Nový digitální rádiový systém 
standardu ETSI pro hlasovou a datovou komunikaci pro Městskou policii Přerov“

2. bere na vědomí, že v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
„Nový digitální rádiový systém standardu ETSI pro hlasovou a datovou komunikaci pro 
Městskou policii Přerov“, zahájeného na základě usnesení č. 755/26/6/2015 z 26. schůze Rady 
města Přerova konané dne 17.9.2015, byla ve lhůtě pro podání nabídek doručena jedna 
nabídka, která nesplnila požadavky na podání nabídek

3. ruší výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Nový digitální rádiový 
systém standardu ETSI pro hlasovou a datovou komunikaci pro Městskou policii Přerov“.

4. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Nový 
digitální rádiový systém standardu ETSI pro hlasovou a datovou komunikaci pro Městskou 
policii Přerov“ dle příloh č. 2 - 9,

5. schvaluje zahájení opakovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
dodávky s názvem „Nový digitální rádiový systém standardu ETSI pro hlasovou a datovou 
komunikaci pro Městskou policii Přerov“, postupem dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním 
předpisem č. 9/2012

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

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

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

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

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

5. COFI s.r.o., Praha 4 - Michle, Ohradní 1424/2b, PSČ 14000 27187616

6. RADOM, s.r.o., Pardubice - Trnová, Jiřího Potůčka 259, PSČ 53009 48153451

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

Poř. 
číslo

Člen komise Organizace Náhradník Organizace

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

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

3. Mgr. Petr Karola Vedoucí odboru VNITŘ Ing. Jitka Kučerová Vedoucí odd. ICT

4. Ing. Lukáš Pálka Odd. ICT Bc. Kamil Václavík Odd. ICT

5. Ing. Václav Bláha soudní znalec v oboru Ing. Petr Andrle externí odborný poradce

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

8. 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,

9. 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.

Diskuse:
Ing. Měřínský:

 Není si docela jistý, jestli tento systém potřebujeme, pokud nenastane situace povodní             
a podobně. Nestačí používat mobilní telefony během normální služby? Není to zbytečný 
komfort?

Mgr. Teriaki:
 Tuto otázku nečekal. Radiokomunikační sítě využívá každá uniformovaná složka. Diskutovala            

se možnost využívání vnitřní mobilní sítě. Byli bychom ale závislí na operátorech a to si 
nemůžeme dovolit. Navíc problém s dostupností sítě. V Přerově je riziko povodní.

Ing. Měřínský:
 Navrhl, aby se hlasovalo pouze o prvních třech bodech usnesení. Ostatní odložíme na další 

jednání.

Primátor Mgr. Puchalský:
 V materiálu ať je jasně vymezena potřebnost v daném systému, který panuje v komunikaci        

a zdůraznění těch aspektů, které s tím souvisí. 
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Hlasování o materiálu v bodech 1 – 3 usnesení: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Teriaki  v 13.36 hodin.

898/29/6/2015 Uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR

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. 1 ke Smlouvě č.11087144 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí, uzavřené mezi 
Statutárním městem Přerovem, se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ 00301825 a Státním 
fondem životního prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729,       
na projekt "Kompostárna Přerov-Žeravice“ dle přílohy.

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

899/29/6/2015 Plnění úkolu Zastupitelstva města Přerova - vypracování „Analýzy 
poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným plněním            
v letech 2014 - 2015 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech 
jeho příspěvkových organizacích a obchodních společnostech ve 100% 
vlastnictví města"   

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ustanovuje v návaznosti na usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného 
dne 12. října 2015, č. usn. 299/10/5/2015, projektový tým s vedoucím Ing. Petrem 
Měřínským pro vypracování nákupní analýzy nákupů realizovaných v letech 2014 – 2015 
statutárním městem Přerov, příspěvkovými organizacemi města a obchodními společnostmi ve 
100% vlastnictví města, ve složení dle důvodové zprávy

2. ukládá projektovému týmu vypracovat „Návrh systémového řešení centralizace nákupů“, vč. 
specifikace požadavků na softwarovou nákupní podporu, s termínem předložení návrhu         
na jednání Rady města Přerova nejpozději do 30.3.2016
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Předkladatel materiálu Ing. Měřínský:
 Z projektového týmu vyškrtnout Ing. Richarda Šlechtu a Ing. Marcelu Herbríkovou.

Ing. arch. Horký:
 Navrhl doplnit do bodu 1) usnesení:  …s vedoucím Ing. Petrem Měřínským …

Hlasování o doplněném usnesení včetně úpravy v projektovém týmu: 10 pro, 1 omluvena        
(Mgr. Helena Netopilová).

900/29/6/2015 Návrh dopravních staveb pro rok 2016

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit   schvaluje záměr realizace investičních 

akcí „Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ulicí Žižkovou“, „Přerov – Popovice, ulice 
Hanácká,Kovářská.“

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit ukládá odboru Magistrátu města 
Přerova zahájit přípravu realizace investičních akcí dle bodu 1 tohoto usnesení, tak aby byly 
realizovány v roce 2016.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit   ukládá Magistrátu města Přerova 
začlenit do rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2016 finanční prostředky na 
realizaci investičních akcí dle bodu 1 tohoto usnesení.

VARIANTA II.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit schvaluje realizace investičních akcí 

„Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ulicí Žižkovou“, „Přerov – Popovice, ulice 
Hanácká,Kovářská“ a akce „Úprava propojení cyklostezek v okolí okružní křižovatky ul. 
Želatovská, Dvořákova, tř. 17. Listopadu a bří Hovůrkových“

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit ukládá Odboru řízení projektů a investic 
zahájit přípravu realizace investičních akcí dle bodu 1 tohoto usnesení, tak aby byly 
realizovány v roce 2016.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit  ukládá Odboru ekonomiky začlenit           
do rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2016 finanční prostředky na realizaci 
investičních akcí dle bodu 1tohoto usnesení.

VARIANTA  III.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit schvaluje záměr realizace investičních 

akcí „Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ulicí Žižkovou“, „Oprava komunikací v ul. 
Nová a Martinská v Přerově VIII - Henčlov“ a akce „Úprava propojení cyklostezek v okolí 
okružní křižovatky ul. Želatovská, Dvořákova, tř. 17. Listopadu a bří Hovůrkových“
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit   ukládá   Magistrátu města Přerova zahájit 
přípravu realizace investičních akcí dle bodu 1 tohoto usnesení, tak aby byly realizovány          
v roce 2016.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit   ukládá Magistrátu města Přerova začlenit             
do rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2016 finanční prostředky na realizaci 
investičních akcí dle bodu 1 tohoto usnesení.

Diskuse:
Ing. Měřínský:

 Navrhl variantu I. usnesení s úpravou: 
v bodě 1) RM schvaluje záměr …, 
v bodě 2) RM ukládá Odboru řízení projektu …, 
v bodě 3) RM ukládá Odboru ekonomiky …

 Stejná úprava se bude týkat i varianty II. a varianty III., to znamená RM schvaluje a ukládá.

p. Pospíšilík:
 Dal protinávrh: variantu II. usnesení s úpravou předkladatele Ing. Měřínského.

Hlasování o protinávrhu pana Pospíšilíka (varianta II. usnesení): 
Pro: p. Pospíšilík, Ing. arch. Horký, p. Neuls, Ing. Kohout, Mgr. Puchalský, p. Košutek,   

Bc. Navrátil, Ing. Vrána.
Proti: Ing. Holan, Ing. Měřínský.
Omluvena: Mgr. Netopilová.

901/29/6/2015 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2444/2015 na realizaci 
stavby s názvem „Regenerace  panelového  sídliště  Předmostí – etapa 
11.“

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo                          
č. SML/2444/2015 ze dne 15.7.2015, na realizaci stavby „Regenerace  panelového  sídliště  Předmostí 
– etapa 11“, se zhotovitelem PSS Přerovská stavební  a.s., Přerov I-město, Skopalova 2561/7, PSČ    
750 02, IČ 27769585, ve znění dle přílohy č. 1. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu 
plnění (méněpráce). Cena za plnění se dodatkem č. 1 snižuje o 85 626,20 Kč bez DPH z původní ceny 
3 884 355,21 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 3 798 729,01 Kč bez DPH.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

Přestávka 13.55 – 14.05 hodin.
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7.  MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

902/29/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města  Přerova - části pozemku p.č.  2790/1, v 
k.ú. Přerov, o výměře 35 m2

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - převedení nájemní 
smlouvy ze dne 23.6.2009 na část pozemku p.č. 2790/1 , v k.ú. Přerov o výměře 35 m2, formou 
dohody o postoupení práv a povinností.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

903/29/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 4811/3,  v 
k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části 
pozemku p.č. 4811/3, ost. pl., manipulační plocha, o výměře 0,4 m2, v k.ú. Přerov.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Zdeněk Vojtášek – vedoucí odboru správy majetku    
a komunálních služeb v 14.15 hodin.

904/29/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání  
v objektu jiná stavba č.p. 2822, příslušném k části obce Přerov I -
Město, který je součástí pozemku p.č. 4293/44,  v k.ú. Přerov (Velká 
Dlážka 48)

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu nájemce 
prostoru sloužícího podnikání  v objektu jiná stavba č.p.2822, příslušném k části obce Přerov I -
Město, který je součástí pozemku p.č. 4293/44,  v k.ú. Přerov, (Velká Dlážka 48) o celkové výměře 
135,08 m2.
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Diskuse:
Ing. Měřínský:

 Proč neuzavíráme na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce?

p. Košutek:
 Vycházíme ze stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - dobu nájmu je třeba 

upravit na dobu určitou z důvodu, že tímto nájmem by byla poskytnuta veřejná podpora.

Mgr. Vojtášek:
 Podal informaci, že na odbor správy majetku se obrátil nájemce se žádostí o změnu nájemce, 

protože má zájem svou podnikatelskou činnost v prostoru ukončit dohodou. Prodejna potravin 
a opravna obuvi by byly v této lokalitě zachovány. Materiálem je řešena změna nájemce          
u prostoru Velká Dlážka užívaného jako prodejna potravin a opravna obuvi.

 Vycházíme ze stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že doba nájmu má být       
na dobu určitou.

Hlasování:
Pro: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. arch. Horký, Ing. Kohout, Ing. Měřínský, p. Košutek,       

Bc. Navrátil, Ing. Vrána, Ing. Holan.
Zdržel se: Mgr. Puchalský.
Omluvena: Mgr. Netopilová.

Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Vojtášek v 14.21 hodin.

905/29/7/2015 Záměr statutárního města Přerov - nájem 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)

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem místnosti          
č. 028, situovanou 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) o výměře 9 m2.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

906/29/7/2015 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 5738/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  změnit  neměnit
usnesení Zastupitelstva města Přerova č.159/7/3/2015  ze dne 8.6.2015 bod č. 1, a to tak, že nově zní:.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod   a neschvaluje úplatný 
převod nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5738/1,  ostatní 
plocha, ostatní komunikace,  v k.ú. Přerov, z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111 za následujících podmínek:

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitou věc řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedeným ve 
smlouvě. V případě převodu nemovité věci z důvodu veřejného zájmu nelze nemovitou věc 
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat. Toto omezení se 
sjednává na dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do 
katastru nemovitostí.

2. V případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitou věc využívat ve veřejném zájmu v 
souladu s ustanovením smlouvy bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, 
nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitá věc 
měla ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy 
platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení 
smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli 
vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být 
toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení 
smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.

3. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle 
této smlouvy do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží ve prospěch třetí 
osoby nemovitou věc uvedenou ve smlouvě, a to ani její část. V případě porušení tohoto 
závazku se nabyvatel zavazuje zaplatit převodci smluvní pokutu ve výši, která se rovná ceně 
této nemovité věci v daném místě a čase obvyklé v době porušení závazku, nejméně však ve 
výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí předmětné nemovité věci 
nabyvatelem. Úhradou této smluvní pokuty závazky nabyvatele uvedené v článku IV. této 
smlouvy, zanikají.

4. Úhradu smluvních pokut dle odst. 2 a 3 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů ode 
dne poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

5. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle smlouvy spojeno s náklady na vypracování znaleckého 
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto 
náklady a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

6. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené ve smlouvě kontrolovat, zda jsou 
všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu 
převodci poskytnout odpovídající součinnost.

7. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu 
o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu  za rok předcházející, 
tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu  a k jehož zachování se 
nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení 
převodcem písemně vyzván.

Ing. Měřínský:
 Dal protinávrh: Rada podává návrh Zastupitelstvu neměnit usnesení … Ostatní text se 

vyškrtne.
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Hlasování o upraveném usnesení: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

907/29/7/2015 Převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 101/3 v k.ú. Újezdec u Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení  z 22. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova  ze dne 22.6.2009 č. 669/22/3/2009

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod a neschválit úplatný 
převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 101/3, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 462 m2 v k.ú. Přerov, u vlastnictví ČR-Úřadu pro 
zastupování státu  ve věcech majetkových , Rašínovo nábř. 390/42, Praha, Nové Město,         
do vlastnictví statutárního města Přerov za následujících podmínek uvedených ve smlouvě.  

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitou věc řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedeným 
ve smlouvě. V případě převodu nemovité věci z důvodu veřejného zájmu nelze nemovitou věc 
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat. Toto omezení se 
sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy         
do katastru nemovitostí.

2. V případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitou věc využívat ve veřejném zájmu          
v souladu s ustanovením se smlouvou, bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným 
účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou 
nemovitá věc měla ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé 
porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce 
nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín,        
do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto 
termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena 
opakovaně.

3. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle  
smlouvy do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží ve prospěch třetí osoby 
nemovitou věc  a to ani její část. V případě porušení tohoto závazku se nabyvatel zavazuje 
zaplatit převodci smluvní pokutu ve výši, která se rovná ceně této nemovité věci v daném 
místě a čase obvyklé v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle 
cenového předpisu platného ke dni nabytí předmětné nemovité věci nabyvatelem. Úhradou 
této smluvní pokuty závazky nabyvatele uvedené ve smlouvě, zanikají.

4. Úhradu smluvních pokut provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů ode dne poté, kdy bude k jejich 
zaplacení převodcem písemně vyzván.

5. Bude-li zjištění smluvní pokuty spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, 
případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady      
a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
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6. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené ve smlouvě kontrolovat, zda jsou 
všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu 
převodci poskytnout odpovídající součinnost.

7. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu 
o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu  za rok předcházející, 
tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se 
nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení 
převodcem písemně vyzván.

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 
 požádal o opravu usnesení v bodě 1): Rada podává návrh Zastupitelstvu zrušit …

Hlasování o upraveném usnesení: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

908/29/7/2015 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 2167/3, a p.č. 2167/6, vše ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova: 

1. schválit bezúplatný převod a neschválit úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2167/6, ostatní plocha, ostatní komunikace,           
o výměře 675 m2, p.č. 2167/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 473 m2 , p.č. 
4967/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  179 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví 
ČR-Úřadu pro zastupování státu  ve věcech majetkových , Rašínovo nábř. 390/42, Praha, 
Nové Město, do vlastnictví statutárního města Přerov za následujících podmínek uvedených ve 
smlouvě.  

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovité věci řádně pečovat a užívat je pouze k účelům 
uvedeným ve smlouvě. V případě převodu nemovitých věcí z důvodu veřejného zájmu nelze 
nemovité věci využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat. Toto 
omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této 
smlouvy do katastru nemovitostí.

2. V případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovité věci využívat ve veřejném zájmu   
v souladu s ustanovením smlouvy, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, 
nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, které nemovité věci 
měly ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do veřejného seznamu dle tehdy 
platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně a to za každé porušení 
smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli 
vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být 
toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení 
smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.

3. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického 
práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží                 
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ve prospěch třetí osoby nemovité věci uvedené ve smlouvě, a to ani jejich část. V případě 
porušení tohoto závazku se nabyvatel zavazuje zaplatit převodci smluvní pokutu ve výši, která 
se rovná ceně těchto nemovitých věcí v daném místě a čase obvyklé v době porušení závazku, 
nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí předmětných 
nemovitých věcí nabyvatelem. Úhradou této smluvní pokuty závazky nabyvatele uvedené          
v článku IV. této smlouvy zanikají s výjimkou odst. 5 tohoto článku. 

4. Úhradu smluvních pokut dle odst. 2 a 3 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 
dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. 

5. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle smlouvy spojeno s náklady na vypracování 
znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel 
uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem 
písemně vyzván. 

6. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené ve smluvě kontrolovat, zda jsou 
všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu 
převodci poskytnout odpovídající součinnost.

7. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou 
zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu  za rok 
předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož 
zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí 
nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude          
k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

Nová formulace usnesení:
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neměnit usnesení 
Zastupitelstva města Přerova č. 503/12/3/2012 ze dne 18.6.2012 a usnesení číslo 441/11/3/2012 ze dne 
16.4.2012.

Ing. Měřínský:
 Dal protinávrh: Rada podává návrh Zastupitelstvu neměnit usnesení … Ostatní text se 

vyškrtne.

Hlasování o upraveném usnesení: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

909/29/7/2015 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 2790/1 v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2790/1, 
ost. plocha, o výměře 74 m2, v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem         
a manželi J.  a V.N., jako nájemci, ve znění dle přílohy č. 1. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude dle vnitřního předpisu č. 7/09 činit 1,- Kč/m2/rok, 
tj. 74,- Kč/rok.  Účelem nájmu bude využití části pozemku jako okrasná zahrada a k provádění údržby 
pozemku sečením trávy.
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Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.11.2015

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

910/29/7/2015 Nájem/pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
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 
14.11.2011 na část pozemku p.č. 263, ovocný  sad, o výměře 314 m2, v k.ú. Předmostí 
uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a   J.V., jako nájemcem, ke 
dni 30.11.2015, ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.11.2015

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku p.č. 263, ovocný  sad,          
o výměře 314 m2, v k.ú. Předmostí.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

911/29/7/2015 Nájem nemovité věci ve vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje neschvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Českou 
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem na 
nájem pozemku p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2 v k.ú. Přerov, ve znění dle 
přílohy č. 1. Účelem nájmu je užívání předmětu nájmu nájemcem v souvislosti s vlastnictvím 
stavby občanského vybavení č.p. 387, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na 
předmětu nájmu, která je ve vlastnictví nájemce. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
od 1.11.2015 do 31.10.2023 za nájemné ve výši 40.086,- Kč/rok, jehož výše může být 
pronajímatelem každoročně upravena s účinností na období od 1. ledna v závislosti na růstu 
spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 30.11.2015
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Ing. Měřínský:
 Dal protinávrh: neschválit uzavření nájemní smlouvy …

Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

912/29/7/2015 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města  Přerova –
koeficient Rady města Přerova - Kmr pro rok 2016 ve smyslu 
vnitřního předpisu č.7/09

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

Rada města Přerova po projednání stanovuje ve smyslu čl. X odst.1 vnitřního předpisu č.7/09  -
Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města 
Přerova o majetkoprávních úkonech, koeficient Rady města Přerova pro r.2016 ve výši  Kmr=1,0.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.10.2015

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

7.9.1 Úplatný převod movité věci do vlastnictví statutárního města Přerov –  
zahradního traktoru-sekačky zn. Castel Garden S.P.A.

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

Rada města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod movité věci - zahradního traktoru-sekačky, zn. Castel Garden 
S.P.A., typ TCP 102-TwinCut plus, ident.č. 1194-E1, dle přílohy č. 1, z vlastnictví spolku TJ 
Sokol Újezdec, se sídlem Přerov VI - Újezdec, Újezdec 314, IČ 60782129, do vlastnictví 
statutárního města Přerov, za dohodnutou kupní cenu ve výši 18.300,-Kč (včetně DPH),        
ve znění dle přílohy - kupní smlouvy.

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.

p. Pospíšilík:
 Dal protinávrh - materiál stáhnout a předložit na příští schůzi rady s doplněním 

podrobného stanoviska místní části Újezdec a TJ Sokol Újezdec.
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Hlasování o stažení materiálu: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

913/29/7/2015 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona                   
ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 549/21 v k.ú. 
Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným                       
z předkupního práva

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova prominout jménem 
statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva k pozemku p.č. 549/21 (orná 
půda) o výměře 20 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova paní M.B., panu MUDr. K.G., panu P.G., paní 
Mgr. V.G. a paní J.H., jako osobám povinným z předkupního práva povinnosti, které jsou 
obsahem předkupního práva dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování               
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku p.č. 549/21 v k.ú. 
Lověšice u Přerova.

Hlasování:
Pro: 7
Proti: Mgr. Puchalský.
Zdrželi se: Ing. Holan, p. Neuls.
Omluvena: Mgr. Netopilová.

914/29/7/2015 Odpis pořizovacích nákladů na nerealizované investice

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odpis 
nákladů na nerealizované projektové dokumentace a ostatních nákladů souvisejících s neralizovanými 
akcemi dle přílohy č. 1.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

915/29/7/2015 Posouzení zdravotního stavu dřevin v areálech MŠ a ZŠ

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



25

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o posouzení zdravotního stavu dřevin v areálech MŠ a ZŠ a návrhu 
na opatření.

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit v objektech MŠ a ZŠ realizaci 
navržených opatření.

Odpovídá: Ing. H. Hubáčková

Termín: 31.3.2016

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet
po úpravě

1334 840 Odvody za odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu

20,0 + 300,0 320,0

2131 530 Příjmy z pronájmu pozemků  2 046,0 + 170,0 2 216,0

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

rozpočet
po úpravě

3111 5XX Mateřské školy 12,0 + 352,0 364,0

3113 5XX Základní školy 77,7 + 118,0 195,7

Hlasování:
Pro: 9
Proti: Mgr. Puchalský.
Omluvena: Mgr. Netopilová.

Primátor Mgr. Puchalský sloučil projednávání materiálu 7.13.1  a  7.13.2. O obou materiálech bylo 
hlasováno současně.

916/29/7/2015 Souhlas s pronájmem bytu v domě č.p. 3119

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 1/6 
(2+kk) polyfunkčního bytového domu č.p. 3119, příslušného k části obce Přerov I - Město,                 
na pozemku p.č. 225, v k.ú. Přerov, (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a) mezi statutárním městem Přerovem      
a Bytovým družstvem Přerov, se sídlem Přerov I - Město, nábř. PFB 3119/10, IČ 26789388, jako 
pronajímateli a Soňou Houserovou, bytem Na Odpoledni 14, jako nájemcem, dle přílohy. Nájem bude 
uzavřen na dobu určitou, s účinností od 1.12.2015 do 30.11.2016 s možností prodloužení.
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917/29/7/2015 Souhlas s pronájmem bytu v domě č.p. 3119

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 3/1 
(3+kk) polyfunkčního bytového domu č.p. 3119, příslušného k části obce Přerov I - Město,                 
na pozemku p.č. 225, v k.ú. Přerov, (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a) mezi statutárním městem Přerovem      
a Bytovým družstvem Přerov, se sídlem Přerov I - Město, nábř. PFB 3119/10, IČ 26789388, jako 
pronajímateli a Milanem Kandou, bytem Nábř. Protifašistických bojovníků 3118/12, jako nájemcem, 
dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, s účinností od 1.12.2015 do 30.11.2016 s možností 
prodloužení.

Hlasování o materiálech 7.13.1 a 7.13.2: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

Přestávka 15.10 – 15.20 hodin.

8.  ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

918/29/8/2015 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 15.11.2015

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).
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919/29/8/2015 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – převod 
finančních prostředků mezi fondy příspěvkové organizace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje převod finančních prostředků ve výši 500 000,- Kč           
z rezervního fondu Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem do fondu investic této organizace.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 15.11.2015

Hlasování:
Pro: 9
Proti: Ing. Měřínský.
Omluvena : Mgr. Helena Netopilová.

9.  SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

920/29/9/2015 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

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

Rada města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (1+1), o ploše 54,71 m2, v domě č. p. 1259, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 987, v k. ú. Přerov, 
Tovačovská, č. o. 1259 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem ***, trvale 
bytem ***, za nájemné ve výši 2 433,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které 
bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 29. 2. 
2016 s možností prodloužení, za podmínky dodržování sjednaných splátkových kalendářů na 
úhradu dluhů vůči městu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 52,61 m2, v domě č. p. 2510, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/6, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť I, č. o. 23 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s manželi ***, trvale bytem ***, 
za nájemné ve výši 2 340,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno 
o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 5. 2015 s možností 
prodloužení. Podmínkou je uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 60,36 m2, v domě č. p. 2526, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/4, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť IV, č. o. 4 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní ***, trvale bytem ***, za 
nájemné ve výši 2 983,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 5. 2015 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.
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4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 62,83 m2, v domě č. p. 608, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 906, v k. ú. Přerov, Škodova, č. 
o. 33 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem ***, trvale bytem ***, za nájemné 
ve výši 3 105,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 5. 2015 s možností 
prodloužení. Pan ***souhlasí s tím, že převezme byt ve stavu, v jakém se nachází, a případné 
opravy provede na své náklady. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 
užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+2), o ploše 70,71 m2, v domě č. p. 2309, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 793, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní ***, trvale bytem ***, za nájemné 
ve výši 3 495,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 29. 2. 2016 s možností 
prodloužení, za podmínky bezdlužnosti vůči městu a dodržení sjednaného splátkového 
kalendáře pana *** na úhradu dluhů vůči městu Přerov. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (3+1), o ploše 111,59 m2, v domě č. p. 1696, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 916, v k. ú. Přerov, Husova, č. 
o. 11 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s panem ***, trvale bytem ***, za nájemné 
ve výši 4 963,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 29. 2. 2016 s možností 
prodloužení, za podmínky bezdlužnosti vůči městu. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (3+1), o ploše 75,04 m2, v domě č. p. 497, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4394/48, v k. ú. Přerov, 
Kopaniny, č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní ***, trvale bytem ***, 
za nájemné ve výši 3 709,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 31. 5. 2016   
s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 64,73 m2, v domě č. p. 2508, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/8, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť IV, č. o. 17 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s paní *** trvale bytem ***, za 
nájemné ve výši 3 186,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 31. 5. 2016 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1), o ploše 78,45 m2, v domě č. p. 2144, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1158, v k. ú. Přerov, Nám. Fr. 
Rasche, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9), s paní ***, trvale bytem ***, za 
nájemné ve výši 3 490,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou do 31. 5. 2016 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 62,02 m2, v domě č. p. 2514, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/28, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť III, č. o. 4 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 10), s paní ***, trvale bytem ***, za 
nájemné ve výši 2 758,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 10, na dobu určitou do 29. 2. 2016 s možností 
prodloužení, za podmínky dodržení sjednaného splátkového kalendáře na úhradu dluhů vůči 
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městu Přerov. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 6 (2+1), o ploše 60,24 m2,    
v domě č. p. 64, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3346/7, v k. ú. 
Přerov, Kozlovská, č. o. 17 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 11), s paní ***, trvale 
bytem ***, za nájemné ve výši 1 241,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které 
bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 11 na dobu určitou do 31. 5. 
2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 
užíváním bytu.

12. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 10 (1+0), o ploše 25,85 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2190, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 4012, v k.ú. Přerov, U Strhance, č. o. 13 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 12) s paní ***, bytem ***, za nájemné ve výši 917,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 12, na dobu určitou do 31. 5. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

13. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 20 (1+1), o ploše 29,36 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 13) s paní *** bytem P***, za nájemné ve výši 1 041,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 13, na dobu určitou do 31. 5. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

14. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 9 (1+1), o ploše 29,26 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 14) s paní ***, bytem ***, za nájemné ve výši 1 038,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 14, 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 obecnímu 
bytu.

VARIANTA I.:
15. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 1 (2+1), o ploše 73,50 m2, v 

domě č. p. 2491, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k.ú. 
Přerov, Jižní čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 15) s ***, zastoupenou 
opatrovníkem ***, oba bytem ***, za nájemné ve výši 1 487,- Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 
15, 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

VARIANTA  II.:
neschvaluje zavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, 
s nezl. ***, zastoupenou opatrovníkem ***

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní ***, bytem 
***.
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17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s paní ***, bytem 
P***.

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s paní ***, bytem ***.

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 8 v Přerově, Jižní čtvrť I/29,         
s paní ***, bytem P***.

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově s paní ***, bytem P***.

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 v Přerově, Nám. Fr. Rasche 7,   
s panem ***, bytem ***.

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s panem ***, 
bytem ***.

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť 
II/5, s paní ***, bytem ***.

24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 6 v Přerově, Kozlovská 
17, s panem ***, bytem ***.

Předkladatel materiálu Bc. Navrátil:
 Doporučil v bodě 15. usnesení variantu I.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

10.  RŮZNÉ

921/29/10/2015 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací, zřízených 
statutárním městem Přerovem

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 11. 2015 úpravu platového tarifu         
a příplatku za vedení ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Přerovem, 
dle vládou schváleného nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu 
uvedeném v důvodové zprávě a za předpokladu zveřejnění novely dotčeného nařízení vlády ve Sbírce 
zákonů České republiky.

Odpovídá: Mgr. J. Jemelíková, Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.10.2015

Hlasování:
Pro: 9
Proti: Mgr. Puchalský.
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Omluvena : Mgr. Helena Netopilová.

922/29/10/2015 Změna vnitřního předpisu č. 18/05 -  Statutu trvalého peněžního fondu 
„Sociální fond zaměstnanců Města Přerova“

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Vnitřní 
předpis č…../2015, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální 
fond zaměstnanců Města Přerova“, ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11, a to ve znění dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy.

Hlasování:
Pro: 9
Zdržel se: Ing. Holan.
Omluvena : Mgr. Helena Netopilová.

923/29/10/2015 Dotace na II. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova přijmout účelovou dotaci ze státního rozpočtu  
z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón        
v roce 2015 ve výši 400 000,00 Kč, a to na II. etapu celkové obnovy Kaple sv. Jiří v Přerově    
a další související práce.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí příspěvku ve výši 
400 000,00 Kč na II. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově a další související práce 
Římskokatolické farnosti v Přerově, IČ: 45180199, se sídlem Kratochvílova 6, Přerov.

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

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

rozpočet
po úpravě

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté transfery 
ze státního rozpočtu

22 411,4 + 400,0 22 811,4

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

rozpočet
po úpravě

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 261,0 + 400,0 661,0
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

26 255,3 + 400,0 26 655,3

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

924/29/10/2015 Návrh na personální změnu

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova odvolat v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce 
člena Hospodářského výboru pana Alexandra Betáka, a to s účinností k 30. 11. 2015,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů do funkce člena 
Hospodářského výboru Ing. René Vondráka, a to s účinností k 1. 12. 2015.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

925/29/10/2015 Zásady pro udělování čestného občanství města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání ukládá Kanceláři primátora, aby ve spolupráci s Komisí pro 
cestovní ruch a kulturu zpracovala návrh Zásad pro udělování čestného občanství města Přerova          
a předložila jej k projednání na lednové zasedání Rady města Přerova.

Odpovídá: Ing. D. Novotná

Termín: 7.1.2016

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).
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926/29/10/2015 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního města 
Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 16 589,- Kč, s účelem použití úhradu 
výdajů na odbornou přípravu případně na věcné vybavení jednotky SDH. Dotace je určena pro 
JPO III Přerov,

2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, zastoupeným 
hejtmanem Ing. Jiřím Rozbořilem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460               
a Statutárním městem Přerov, zastoupeným primátorem Mgr. Vladimírem Puchalským, 
Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825 v předloženém znění.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

927/29/10/2015 Škoda statutárního města Přerova na vozidle v užívání SDH

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I:.
a) podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání se práva vymáhání náhrady 

škody na vozidle Iveco Daily, RZ 5MO 3505, ve vlastnictví statutárního města Přerova            
v užívání SDH, a to za panem T.M., členem SDH, ve výši  62.490,- Kč  69.490,- Kč a její 
účetní vyřazení (odpis),

b) podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit vzdání se práva vymáhání náhrady 
škody na vozidle Iveco Daily, RZ 5MO 3505, ve vlastnictví statutárního města Přerova            
v užívání SDH, a to za panem T.M., členem SDH, ve výši 10.000 Kč  3.000,- Kč, 

to vše za podmínky písemného uznání dluhu jmenovaným co do důvodu a výše 10 tis. Kč 3 tis. Kč.

VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání se práva vymáhání náhrady škody           
na vozidle Iveco Daily, RZ 5MO 3505, ve vlastnictví statutárního města Přerova v užívání SDH, a to 
za panem T.M., členem SDH, ve výši 72.490,- Kč a její účetní vyřazení (odpis).

Diskuse:
Ing. Kohout:

 Doporučil variantu II. usnesení

Mgr. Puchalský:
Doporučil variantu I. usnesení
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p. Pospíšilík:
 Dal protinávrh - variantu III. usnesení – stejné znění jako varianta I. usnesení, pouze úprava 

částek – v bodě a) usnesení … ve výši 69.490,- Kč a v bodě b) …  ve výši 3.000,- Kč, 

Hlasování o protinávrhu pana Pospíšilíka:
Pro: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. arch. Horký, Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, p. Košutek, 

Bc. Navrátil, Ing. Vrána, Ing. Holan.
Zdržel se: Ing. Kohout.
Omluvena: Mgr. Netopilová.

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

928/29/11/2015 Revitalizace parků na nám. Svobody a nám. Fr.Rasche

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

Rada města Přerova po projednání:

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

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

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).

Primátor Mgr. Puchalský:
 Fotosoutěž – navrhl usnesení:

929/29/11/2015 Fotosoutěž „Přivezte nám nápad! Ze světa nebo z vedlejší vesnice…“

Rada města Přerova po projednání:

1. vybrala hlasováním výhercem Ceny města pana Martina Blaťáka, který zaslal do fotosoutěže 
snímek s názvem Barevná odpočinková zóna v centru města plná květů a vůní.

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka zabývat se možností realizace voňavé zóny          
k 30.6.2015.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).
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Ing. Měřínský:
 prostor před Pasáží - na základě podnětů od občanů i vlastní zkušenosti navrhl, aby se na toto 

místo vrátilo parkoviště. Přednesl usnesení:

930/29/11/2015 Podnět náměstka primátora Ing. Petra Měřínského

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit 
přeměnu zóny před pasáží opět na parkoviště.

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

Ing. Vrána:
 Domov Alfreda Skeneho – informace. Proběhlo jednání. Platí usnesení zastupitelstva kraje, 

kdy chtějí převést příspěvkovou organizaci a pozemky bezplatně městu. Navštívil toto 
zařízení, prohlédl si park i budovy. V budoucnu – pokud budeme uvažovat o rozšíření 
kapacity domova důchodců, mohlo by město uvažovat i o přistoupení na nabídku kraje             
a zařízení převzít. 

Ing. Holan:
 Otvírání obálek – informace - aukce elektrické energie. Přihlásili se 3 zájemci, následně 

proběhla elektronická aukce a vítězem je AmperMarket s nabídkou cca 13 mil. Kč – oproti 
stávajícím cenám o cca 15 procent méně.

 Návštěva MetsoMinerals – informace - prohlídka provozu. Firma tvrdí, že zápach není 
škodlivý, jedná se „pouze“ o nepříjemný zápach. 

Ing. arch. Horký:
 Rekonstrukce parovodů za horkovody – informace. 

 Oprava smuteční síně na hřbitově – informace. Technické služby města Přerova budou 
realizovat po etapách. Proto navrhuje, aby byla připravena projektová dokumentace.

931/29/11/2015 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje pořízení 
projektové dokumentace na opravu smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově.

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Helena Netopilová).
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12. ZÁVĚR

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 29. schůzi Rady města Přerova dne 29. října 2015 v 17.00 
hodin.

V Přerově dne 3. listopadu 2015

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                                               Ing. arch. Jan Horký
primátor Statutárního města Přerova                                                                  člen Rady města Přerova


