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ZÁPIS

z 30. schůze Rady města Přerova konané dne 12. listopadu 2015

PROGRAM:

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení primátor
2. Volba ověřovatele zápisu primátor
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí 
4. Finanční záležitosti
4.1 Fyzické kontroly čerpání zápůjček Ing. Měřínský
4.2 Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo 

Přerov a. s. 
Ing. Měřínský

4.3 Rozpočtové opatření č. 19 Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Regenerace panelového sídliště Přerov - Budovatelů Ing. arch. Horký
5.2 Výjimka ze stavební uzávěry – “Rekonstrukce vodovodu v části ul. 

Kojetínská, Přerov“.
p. Košutek

5.3 Výjimka ze stavební uzávěry – “Plynovod, plynové přípojky a 
areálový plynovod“.

p. Košutek

5.4 Rekonstrukce žst.Přerov,2.stavba v lokalitě Dluhonice p. Košutek a 
Ing. arch. Horký

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12135014  o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí ČR
Ing. Měřínský

6.2 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2878/2015 na 
realizaci stavby s názvem „Stavební úpravy ul. Palackého –
pasáž.“

Ing. Měřínský

6.3 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2519/2015 na 
realizaci stavby s názvem „ZŠ Trávník – výměna střešní  krytiny“

Ing. Měřínský

6.4 Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 
2016 a 2017“ - schválení výsledku zadávacího řízení a uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem

Ing. Měřínský
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6.5 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2182/2015 na 
realizaci stavby " Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa “ 

Ing. Měřínský

6.6 Veřejná zakázka „Podpora programových produktů firmy ESRI pro 
roky 2016 – 2018“– zahájení jednacího řízení - materiál na stůl

Ing. Měřínský

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

věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 
549/16,  v  k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 649/5, 
p.č. 684/6, p.č. 649/10 a p.č. 684/14 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí 
statutárním městem Přerov - pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u 
Přerova.

p. Košutek

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1205/1 
v k.ú. Žeravice 

p. Košutek

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov  -převod  části pozemku p.č. 
3123/41 a části p.č. 3125  vše   v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku  statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
5781/16 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

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

p. Košutek

7.1.8 Záměry statutárního města Přerova – výpůjčky, bezúplatného 
převodu a úplatného převodu nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova v souvislosti s realizací stavby „Silnice 
I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov – Předmostí“ 

p. Košutek

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – změna doby nájmu sjednané 
v nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a spol. 
Televize Přerov s.r.o. na nájem prostoru sloužícího podnikání ve 
stavbě občanského vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k 
části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v 
k.ú. Přerov

p. Košutek

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova – změna doby nájmu sjednané 
v nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a spol. 
VELUTOX s.r.o. na nájem prostoru sloužícího podnikání v jiné 
stavbě č.p. 1072 (Velká Dlážka 46), příslušné k části obce Přerov 
I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.1.11 Záměry statutárního města Přerova – změny dob nájmů 
sjednaných v nájemních smlouvách mezi statutárním městem 
Přerov a Naděždou Vinklárkovou na nájem jednotek č. 2588/101 a 
č. 2588/102 v bytovém domě č.p. 2587, 2588, 2589 (Klivarova 6, 
4, 2), příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na 
pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.1.12 Záměry statutárního města Přerova – změny dob nájmů 
sjednaných v nájemních smlouvách mezi statutárním městem 
Přerov a spol. Tovega Grand s.r.o., spol. ABS trading CZ s.r.o. a 
Renatou Rédrovou na nájem prostor sloužících podnikání v jiné 
stavbě č.p. 77 (Palackého 1), příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov

p. Košutek
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7.2.1 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov –
nebytové jednotky č. 2433/101,  v objektu bytový dům č.p. 2433, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 468,  v 
k.ú. Přerov (Bratrská 20).  

p. Košutek

7.3.1 Úplatný převod jednotky - jiného nebytového prostoru č. 555/5 ve 
stavbě pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), 
příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 
194 v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Úřad práce České republiky do 
vlastnictví statutárního města Přerova

p. Košutek

7.3.2 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 585/2 v k.ú. Újezdec u Přerova

p. Košutek

7.3.3 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 599  v k.ú.  Přerov

p. Košutek

7.3.4 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 590/7  v k.ú.  Předmostí

p. Košutek

7.5.1 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
prostoru sloužícího podnikání  v objektu občanské vybavenosti č.p. 
785, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí 
pozemku p.č. 2883/44,  v k.ú. Přerov (Svisle 2).  

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

7.6.2 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

7.8.1 Podnájem prostoru sloužícího podnikání v polyfunkčním bytovém 
domě č.p. 3119, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 225, v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a).

p. Košutek

7.9.1 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerov 
– osobního automobilu ŠKODA Sedan.

p. Košutek

7.9.2 Úplatný převod movitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova.

p. Košutek

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

p. Košutek

7.9.4 Úplatný převod movitých věcí – dříví „nastojato“ z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické 
služby města Přerova s.r.o.

p. Košutek

7.9.5 Úplatný převod movitých věcí – nádob na směsný komunální 
odpad z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
společnosti Technické služby města Přerova s.r.o.

p. Košutek

7.11.1 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 
předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku. 

p. Košutek

7.13.1 Žádost o prominutí poplatku z prodlení Ing. Měřínský
8. Školské záležitosti
8.1 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů 

příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 
Přerovem  

Bc. Navrátil

8.2 Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady ZŠ Svisle Bc. Navrátil
8.3 Žádost o dotaci – KBC Přerov Bc. Navrátil
8.4 Partnerství statutárního města Přerova a Základní školy Přerov, 

Želatovská 8 v rámci projektu z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání – Výzva č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání

Bc. Navrátil
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9. Sociální záležitosti
9.1 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 

33 odst. 6 zákona 
Bc. Navrátil

9.2 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerov pro 
období let 2016 - 2019

Bc. Navrátil

9.3 Objekt Chemik (Velké Novosady 13) Bc. Navrátil
10. Různé
10.1 Smlouva o vzniku společnosti – schválení smlouvy o společném 

postupu statutárního města Přerova, města Hranice a města 
Lipník nad Bečvou při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby zajištění provozu veřejné autobusové linky cyklobusu 
Bečva 

p. Košutek

10.2 Přerovské listy. Ing. Měřínský
10.3 Uzavření Dodatku č. 5 ke „Smlouvě o umístění technického 

zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se 
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“

primátor

10.4 Použití znaku statutárního města Přerova – materiál na stůl primátor
10.5 Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města 

Přerova - materiál na stůl
Ing. arch. Horký

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

12. Závěr, tiskové zprávy primátor
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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, Mgr. Helena Netopilová, Radek Pospíšilík, Ing. Petr Vrána.

C.  Omluveni:

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

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 30. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 12. listopadu
2015 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 11 členů 
Rady města. 

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

Hlasování o programu: 11 pro jednomyslně.

Ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze Rady města Přerova byl navržen Ing. Petr Vrána.
Hlasování o ověřovateli:  11 pro jednomyslně.

932/30/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 30. schůze Rady města 
Přerova konané dne 12. listopadu 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 30. schůze Rady města Přerova konané dne 12. listopadu 2015,

2. schvaluje Ing. Petra Vránu ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze Rady města Přerova.

3. KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ, INFORMACE  Z  KOMISÍ

Nejsou žádné předlohy.

4.  FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

933/30/4/2015 Fyzické kontroly čerpání zápůjček

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o provedených fyzických kontrolách 
čerpání finančních prostředků zápůjček, které byly poskytnuty z Fondu oprav, modernizací                  
a rozšiřování bytového fondu.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

934/30/4/2015 Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov 
a. s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě         
o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08, uzavřené dne 05.05.2008 mezi statutárním městem 
Přerov jako předávajícím a společností Teplo Přerov, a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, 
Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, jako příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
09.03.2009, dodatku č. 2 ze dne 27.04.2009, dodatku č. 3 ze dne 17.02.2010, dodatku č. 4      
ze dne 20.09.2012, dodatku č. 5 ze dne 17.12.2012 a dodatku č. 6 ze dne 24.04.2013, ve znění 
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Petra 
Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1) návrhu na usnesení včetně jeho 
podpisu.

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová

Termín: 31.12.2015

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

935/30/4/2015 Rozpočtové opatření č. 19

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

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

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

5. ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

936/30/5/2015 Regenerace panelového sídliště Přerov - Budovatelů

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. ruší usnesení č. 474/18/5/2015 v bodech 1. až 3., kterými schválila zahájení projektové 
přípravy 2.etapy Programu regenerace panelového sídliště Trávník a pověřila Odbor řízení 
projektů a investic zahájením činností projektového řízení přípravy akce 2.etapy Programu 
regenerace panelového sídliště Trávník a ustanovila projektový tým ve složení dle přílohy č.2 
a uložila Odboru řízení projektů a investic zajistit zpracování projektové dokumentace pro 
územní řízení a umístění stavby a pro stavební povolení a pro provádění stavby, včetně 
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inženýrské činnosti a vypracování položkového rozpočtu realizace 2.etapy Programu 
regenerace panelového sídliště Trávník

2. schvaluje zahájení projektové přípravy 2.etapy Programu regenerace panelového sídliště 
Budovatelů

3. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajistit zpracování projektové dokumentace pro 
územní řízení a umístění stavby a pro stavební povolení a pro provádění stavby, včetně 
inženýrské činnosti a vypracování položkového rozpočtu realizace 2.etapy programu 
regenerace panelového sídliště Budovatelů

4. schvaluje změnu názvu dokumentu Standardy veřejných prostranství při regeneraci 
panelového sídliště Trávník na Standardy veřejných prostranství při regeneraci panelového 
sídliště Budovatelů a Trávník

5. schvaluje změnu názvu Občanské poradní komise pro Program regenerace panelového sídliště 
Trávník na Občanskou poradní komisi pro Program regenerace panelového sídliště 
Budovatelů

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

937/30/5/2015 Výjimka ze stavební uzávěry – “Rekonstrukce vodovodu v části ul. 
Kojetínská, Přerov“

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

Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 
ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou  “Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých 
drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu “Rekonstrukce vodovodu v části ul. Kojetínská, Přerov“, 
situovanou na pozemcích parc.č. 708, 709, 710/2, 712/19, 4957/3 a 4977 v katastrálním území Přerov, 
které jsou součástí stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

938/30/5/2015 Výjimka ze stavební uzávěry – “Plynovod, plynové přípojky a areálový 
plynovod“

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zahájení řízení o výjimce ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou 
“Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu 
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“Plynovod, plynové přípojky a areálový plynovod“, situovanou na pozemcích parc.č. 4973/13, 
4973/14, 4973/16, 6034/6, 6034/46, 6034/47 a 6034/48 v katastrálním území Přerov, které 
jsou součástí stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).

2. pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu a provedení všech úkonů 
spojených s povolováním výjimky ze stavební uzávěry “Mimoúrovňové křížení silnice I/47       
s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

939/30/5/2015 Rekonstrukce žst.Přerov, 2.stavba v lokalitě Dluhonice

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o výsledcích jednání ke křížení místních komunikací se železnicí   
v Dluhonicích.

2. ukládá primátorovi města jednat se zástupci Ministerstva dopravy s cílem zapracovat 
požadavky občanů místní části Dluhonice v maximální možné míře do stavby "Rekonstrukce 
žst. Přerov,2. stavba".

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

6.  PŘÍPRAVA  A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A  VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY

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

940/30/6/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12135014  o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12135014 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci 
„Sběrný dvůr odpadů Želatovská, Přerov“  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.
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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: 11 pro jednomyslně.

941/30/6/2015 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2878/2015 na realizaci 
stavby s názvem „Stavební úpravy ul. Palackého – pasáž.“

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo                           
č. SML/2878/2015 ze dne 9.10.2015, na realizaci stavby „Stavební úpravy ul. Palackého – pasáž“,      
se zhotovitelem  SATES MORAVA spol. s r.o.,  Valašské  Meziříčí, Železničního vojska 1386,  PSČ 
757 01, IČ 607 75 530, 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 9 257,18 Kč bez DPH z původní ceny 
172 238,60 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 162 981,42 Kč bez DPH.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

942/30/6/2015 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2519/2015 na realizaci 
stavby s názvem „ZŠ Trávník – výměna střešní krytiny“

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo                          
č. SML/2519/2015 ze dne 13.8.2015, na realizaci stavby „ZŠ Trávník – výměna  střešní krytiny“,       
se zhotovitelem  VESTAV group  s.r.o., Vyškov,  Víta Nejedlého  601,  PSČ 682 01, IČ 276 75 912, 
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 26 255,28 Kč bez DPH z původní ceny 1 677 637,65 Kč bez 
DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 1 651 382,39 Kč bez DPH.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

943/30/6/2015 Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2016 
a 2017“ - schválení výsledku zadávacího řízení a uzavření smlouvy        
s vybraným uchazečem

Rada města Přerova po projednání:
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1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené pro veřejnou zakázku 
„Zajištění dodávek elektrické energie na období 2016 a 2017“ vázané na posouzení 
kvalifikace podle § 59, posouzení nabídek podle §76 a hodnocení nabídek v souladu s § 96      
a § 97 s následným posouzením výše nabídkových cen podle § 77 zákona č. 137/2006 Sb.,             
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Zajištění dodávek elektrické energie na období 2016 a 2017“, která byla předložena 
společností Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČ: 24128376.

Cena za plnění bude činit 13 227 497,98 Kč bez DPH, tj. 16 005 272,5558 Kč vč. DPH při 
předpokládaném odebraném množství 16 414,744 MWh po dobu trvání smlouvy.

3. schvaluje uzavření „Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN“         
a „Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu VN a VVN“  se společností 
Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČ: 24128376, jako dodavatelem 
předmětu plnění veřejné zakázky „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2016            
a 2017“, v rozsahu obchodních podmínek a jednotkových cen dle příloh č. 6 - 12.

4. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost  
k uzavření smlouvy, bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem v pořadí dle ustanovení § 82 
odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Primátor Mgr. Puchalský:
 navrhl, aby text: V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu …, který byl 

součástí bodu 3) usnesení, byl uveden jako samostatný bod 4) usnesení.

Hlasování o upraveném usnesení:  11 pro jednomyslně.

944/30/6/2015 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2182/2015 na realizaci 
stavby " Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa “ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo                           
č. SML/2182/2015 ze dne 1. 7. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2015 na provedení stavby 
„Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa“, se zhotovitelem KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 
792 01 Bruntál, IČ 62360213, dle přílohy č. 1. Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu předmětu 
plnění (méněpráce). Cena za plnění se dodatkem č. 2 snižuje o 886 790,31Kč bez DPH z původní ceny 
11 674 946,06 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 10 788 155,75Kč bez DPH.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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945/30/6/2015 Veřejná zakázka „Podpora programových produktů firmy ESRI pro 
roky 2016 – 2018“– zahájení jednacího řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. revokuje usnesení č. 649/23/5/2015, z 23. RM konané 20.8.2015, kterým bylo schváleno 
uveřejnění „Předběžného oznámení“ veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
„Podpora programových produktů firmy ESRI pro roky 2016 – 2018“, včetně odůvodnění 
účelnosti veřejné zakázky.

2. schvaluje výzvu k jednání a zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby  
s názvem „Podpora programových produktů firmy ESRI pro roky 2016 – 2018“ dle příloh č. 1. 
a 2.

3. schvaluje zahájení jednacího řízení bez uveřejnění řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na služby s názvem „Podpora programových produktů firmy ESRI pro roky 2016 – 2018“, 
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

4. schvaluje jediného vyzvaného zájemce – firmu ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Praha 1 
- Nové Město, Hybernská 24/1009, PSČ 110 00, IČ: 148 89 749, jako jediného autorizovaného 
distributora softwarových licencí ESRI

5. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 9/2012, komisi pro otevření obálky s nabídkou 
vyzvaného zájemce, posouzení nabídky a k jednání s dodavatelem v tomto složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

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

Mgr. Petr Karola vedoucí odb. VNITŘ Ing. Ján Gocník Odd. ICT

Ing. Jitka Kučerová vedoucí odd. ICT Bc. Kamil Václavík Odd. ICT

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

Ing. Antonín Krejčíř Odd. ICT Ing. Lukáš Pálka Odd. ICT

6. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 
zakázce podle bodu 2 tohoto usnesení, zejména Výzvy k jednání, Rozhodnutí o vyloučení 
uchazeče a Oznámení o výběru nabídky,

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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7.  MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

946/30/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 549/16, v  k.ú. 
Lověšice u 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 vyhradit si rozhodnout o záměru statutárního 
města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 549/16, orná půda, o výměře 524 m2,  v k.ú. Lověšice u Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
549/16, orná půda, o výměře 524 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 
549/16, orná půda, o výměře 524 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova.

Hlasování: 10 pro, Ing. Holan nepřítomen a nehlasuje.

947/30/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 649/5, p.č. 
684/6, p.č. 649/10 a p.č. 684/14 vše v k.ú. Kozlovice u 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, aby si vyhradilo rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 649/5, ostatní plocha, o výměře 8,99 m2 a části pozemku 
p.č. 684/6, ostatní plocha, o výměře 37,98 m2 (vyznačených na situaci v příloze č. 1) a dále 
částí pozemku p.č. 649/10, ostatní plocha, o výměře 84,61 m2 a pozemku p.č. 684/14, ostatní 
plocha, o výměře 43 m2 (vyznačených na situaci v příloze č. 2) všechny v k.ú. Kozlovice         
u Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 
649/5, ostatní plocha, o výměře 8,99 m2 a části pozemku p.č. 684/6, ostatní plocha, o výměře 
37,98 m2 (vyznačených na situaci v příloze č. 1) a dále částí pozemku p.č. 649/10, ostatní 
plocha, o výměře 84,61 m2 a pozemku p.č. 684/14, ostatní plocha, o výměře 43 m2 

(vyznačených na situaci v příloze č. 2) všechny v k.ú. Kozlovice u Přerova.
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby rozhodlo, že statutární město Přerov 
nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 649/5, ostatní plocha, o výměře 60 m2,  p.č. 
684/6, ostatní plocha, o výměře 44 m2, p.č. 649/10, ostatní plocha, o výměře 813 m2 a p.č. 
684/14, ostatní plocha, o výměře 43 m2 všechny v k.ú. Kozlovice u Přerova.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí statutárním 
městem Přerov - pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u Přerova.

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

Rada města Přerova po projednání

schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem  pozemku p.č. 1024, ost. plocha, ost. 

komunikace, o výměře 183 m
2

v k.ú. Újezdec u Přerova.

Primátor Mgr. Puchalský:
 navrhl materiál zatím neprojednávat, protože neznáme stanovisko vlastníků. Materiál doplnit 

a znovu předložit na radu k projednání.

Hlasování o stažení materiálu:  11 pro jednomyslně.

948/30/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1205/1        
v k.ú. Žeravice 

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 - úplatný převod části 
pozemku p.č. 1205/1, zahrada, o výměře cca 500 m2 v k.ú. Žeravice.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

949/30/7/2015 Záměr statutárního města Přerov  -převod  části pozemku p.č. 3123/41 
a části p.č. 3125  vše v k.ú.  Přerov

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



15

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova si vyhradit  rozhodnout o záměru  statutárního 
města Přerova - úplatném převodu  nemovitých věcí  z vlastnictví statutárního města Přerov, 
části pozemku p.č. 3123/41, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře  cca 15 m2  a  části 
pozemku p.č. 3125, zahrada, o výměře cca 15 m2 vše v k.ú. Přerov, do vlastnictví J.S.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov -
úplatný převod  nemovitých věcí  z vlastnictví statutárního města Přerov části pozemku p.č. 
3123/41, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře cca  15 m2  a části pozemku p.č. 3125, 
zahrada, o výměře cca  15 m2 vše v k.ú. Přerov do vlastnictví J.S.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

950/30/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku  statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5781/16 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 -  úplatný převod  
pozemku p.č. 5781/16, orná půda, o výměře 462 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví  Jednoty spotřebního 
družstva v Uherském Ostrohu,  se sídlem Veselská 733, Uherský Ostroh,  IČ: 00032310,                     
do vlastnictví statutárního města Přerov.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

951/30/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemků 1265/1, 1265/3, 1266/1, 1266/2, 
1266/3, 1266/4, 1267, 1268/2, 1268/3, 1268/4, 1268/5, 1268/6, 1268/7 vše 
v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku části p.č. 
1265/3, ostatní plocha, o výměře cca 3680 m2, části p.č. 1266/1, trvalý travní porost, o výměře cca 
1670 m2, p.č. 1267, ostatní plocha, o výměře 2469 m2 a  p.č. 1268/7, ostatní plocha, o výměře      
1067 m2 vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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Přestávka 14.03 – 14.15 hodin.

952/30/7/2015 Záměry statutárního města Přerova – výpůjčky, bezúplatného 
převodu a úplatného převodu nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova v souvislosti s realizací stavby „Silnice I/55 
Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov – Předmostí“ 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 4118 (ostatní plocha – manipulační plocha)             
o výměře 195 m2, části pozemku p.č. 4121 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře      
19 m2, části pozemku p.č. 4135/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 153 m2, 
části pozemku p.č. 4135/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 345 m2, části 
pozemku p.č. 4135/15 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 196 m2, části pozemku 
p.č. 4135/16 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 109 m2, části pozemku p.č. 
4218/1 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 53 m2, pozemku p.č. 4219/1 (ostatní plocha –
jiná plocha) o výměře 41 m2, pozemku p.č. 4221 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře        
98 m2, pozemku p.č. 4222/1 (zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště) o výměře 36 m2, části 
pozemku p.č. 4235 (trvalý travní porost) o výměře 13 m2, části pozemku p.č. 4293/1 (ostatní 
plocha – zeleň) o výměře 58 m2, části pozemku p.č. 5087 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 24 m2, části pozemku p.č. 5088/2 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 1641 m2, části pozemku p.č. 5088/3 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 225 m2, části pozemku p.č. 5096 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 
o výměře 1478 m2, části pozemku p.č. 5097 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
1280 m2, části pozemku p.č. 5098/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 242 m2, 
části pozemku p.č. 6500/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 85 m2, části 
pozemku p.č. 6531/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 621 m2, části pozemku 
p.č. 6552/22 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 335 m2, části pozemku p.č.  
6568/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 18565 m2, části pozemku p.č. 
6577/17 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 298 m2, části pozemku p.č. 6577/25 
(trvalý travní porost) o výměře 642 m2, části pozemku p.č. 6577/26 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 207 m2, pozemku p.č. 6577/196 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 
o výměře 7 m2, části pozemku p.č. 6577/199 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
100 m2, pozemku p.č. 6577/265 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1489 m2, 
pozemku p.č. 6577/266 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 398 m2, části 
pozemku p.č. 6577/267 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1088 m2, části 
pozemku p.č. 6585/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 432 m2, části pozemku 
p.č. 6585/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 95 m2, pozemku p.č. 6586 (ostatní 
plocha – manipulační plocha) o výměře 2039 m2, části pozemku p.č. 6588/1 (ostatní plocha –
manipulační plocha) o výměře 745 m2, části pozemku p.č. 6588/2 (ostatní plocha –
manipulační plocha) o výměře 404 m2, pozemku p.č. 6590/61 (ostatní plocha – manipulační 
plocha) o výměře 270 m2, části pozemku p.č. 6633/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace)      
o výměře 81 m2, části pozemku p.č. 6633/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře      
19 m2, pozemku p.č. 6641/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1509 m2, části 
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pozemku p.č. 6714/1 (ostatní plocha – silnice) o výměře 929 m2, části pozemku p.č. 6714/4 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 286 m2, části pozemku p.č. 6714/5 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 289 m2, části pozemku p.č. 6957 (ostatní plocha –
neplodná půda) o výměře 465 m2, části pozemku p.č. 6958 (ostatní plocha – jiná plocha)          
o výměře 355 m2, části pozemku p.č. 6959 (ostatní plocha – silnice) o výměře 162 m2, 
pozemku p.č. 7279/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 48 m2, pozemku p.č. 
7279/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 3954 m2 a pozemku p.č. 7279/18 
(ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov, části pozemku p.č. 526/1 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 105 m2, části pozemku p.č. 526/5 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 2709 m2, části pozemku p.č. 541/1 (ostatní plocha –
ostatní komunikace) o výměře 114 m2, části pozemku p.č. 633/40 (zahrada) o výměře 3320 m2

a pozemku p.č. 633/41 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 8265 m2, vše v k.ú. 
Předmostí.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6568/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 
v k.ú. Přerov o výměře cca 12270 m2.

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – části pozemků p.č. 6568/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 
v k.ú. Přerov o výměře cca 3050 m2.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

953/30/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – změna doby nájmu sjednané         
v nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a spol. Televize 
Přerov s.r.o. na nájem prostoru sloužícího podnikání ve stavbě 
občanského vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní 
smlouvě, kterou dne  8.2.2012 uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost 
Televize Přerov s.r.o., IČ 28624882, se sídlem U Bečvy 2883/2, Přerov, jako nájemce,           
ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.12.2012, dodatku č. 2 ze dne 17.1.2013 a dodatku č. 3 ze dne 
20.12.2013, na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 205,47 m2 ve stavbě 
občanského vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k části obce Přerov I-Město, která 
je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov, z doby neurčité na dobu určitou                 
do 31.12.2020 31.12.2016.

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zpracovat do 30.6.2016 návrh 
aktualizace vnitřního předpisu č. 7/09 v souvislosti s veřejnou podporou v rozsahu 
odpovědi ÚOHS ze dne 14.9.2015.
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Diskuse:
p. Pospíšilík:

 oznámil, že z důvodu střetu zájmu nebude v této záležitosti hlasovat.

Ing. arch. Horký:
 dal protinávrh: na dobu určitou do 31.12.2016
 navrhl bod 2) usnesení: RM ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb 

zpracovat do 30.6.2016 návrh aktualizace vnitřního předpisu č. 7/09 v souvislosti               
s veřejnou podporou v rozsahu odpovědi ÚOHS ze dne 14.9.2015.

Hlasování o upraveném usnesení: 10 pro, p. Pospíšilík nehlasoval.

954/30/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – změna doby nájmu sjednané         
v nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a spol. 
VELUTOX s.r.o. na nájem prostoru sloužícího podnikání v jiné stavbě 
č.p. 1072 (Velká Dlážka 46), příslušné k části obce Přerov I-Město, 
která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu 
sjednané v nájemní smlouvě, kterou dne  21.3.2014 uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel 
a společnost VELUTOX s.r.o., IČ 02479575, se sídlem Hanácká 70/28, Přerov X-Popovice, Přerov, 
jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.5.2015, na nájem prostoru sloužícího podnikání              
o celkové výměře 129,06 m2 v jiné stavbě č.p. 1072 (Velká Dlážka 46), příslušné k části obce Přerov 
I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov, z doby neurčité na dobu určitou           
do 31.12.2020 31.12.2016.

Ing. arch. Horký:
 dal protinávrh: na dobu určitou do 31.12.2016. Stejně postupovat i u následujících dvou 

materiálů.

Hlasování o upraveném usnesení: 11 pro jednomyslně.

955/30/7/2015 Záměry statutárního města Přerova – změny dob nájmů sjednaných    
v nájemních smlouvách mezi statutárním městem Přerov a Naděždou 
Vinklárkovou na nájem jednotek č. 2588/101 a č. 2588/102 v bytovém 
domě č.p. 2587, 2588, 2589 (Klivarova 6, 4, 2), příslušném k části obce 
Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní 
smlouvě, kterou dne  29.3.2013 uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a Naděžda 
Vinklárková, IČ 73015423, s místem podnikání Růžová 103/15, Přerov XI-Vinary, Přerov, 
jako nájemce na nájem jednotky - jiného nebytového prostoru č. 2588/101 v 1. NP bytového 
domu č.p. 2587, 2588, 2589 (Klivarova 6, 4, 2), příslušného k části obce Přerov I-Město, 
postaveného na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov, z doby neurčité na dobu určitou               
do 31.12.2020  31.12.2016.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní 
smlouvě, kterou dne  29.3.2013 uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a Naděžda 
Vinklárková, IČ 73015423, s místem podnikání Růžová 103/15, Přerov XI-Vinary, Přerov, 
jako nájemce na nájem jednotky - jiného nebytového prostoru č. 2588/102 v 1. NP bytového 
domu č.p. 2587, 2588, 2589 (Klivarova 6, 4, 2), příslušného k části obce Přerov I-Město, 
postaveného na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov, z doby neurčité na dobu určitou               
do 31.12.2020 31.12.2016.

Ing. arch. Horký:
 dal protinávrh: na dobu určitou do 31.12.2016

Hlasování o upraveném usnesení: 11 pro jednomyslně.

956/30/7/2015 Záměry statutárního města Přerova – změny dob nájmů sjednaných    
v nájemních smlouvách mezi statutárním městem Přerov a spol. 
Tovega Grand s.r.o., spol. ABS trading CZ s.r.o. a Renatou Rédrovou 
na nájem prostor sloužících podnikání v jiné stavbě č.p. 77 (Palackého 
1), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 169 v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní 
smlouvě, kterou dne  29.11.2013 uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel                 
a společnost Tovega Grand s.r.o., IČ 28647998, se sídlem Palackého 77/1, Přerov, jako 
nájemce na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 190,57 m2 v jiné stavbě 
č.p. 77 (Palackého 1), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 
169 v k.ú. Přerov, z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2020 31.12.2016.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní 
smlouvě, kterou dne  29.11.2013 uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel                
a společnost ABS trading CZ s.r.o., IČ 26862999, se sídlem Dluhonská 1350/43, Přerov, jako 
nájemce na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 41,79 m2 v jiné stavbě č.p. 
77 (Palackého 1), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 
169 v k.ú. Přerov, z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2020  31.12.2016.

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní 
smlouvě, kterou dne  30.4.2014 uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a Renata 
Rédrová, IČ 02578671, s místem podnikání Palackého 356/34, Horní Moštěnice, jako nájemce 



20

na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 69,12 m2 v jiné stavbě č.p. 77 

(Palackého 1), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. 
Přerov, z doby neurčité na dobu určitou do  31.12.2020 31.12.2016.

Ing. arch. Horký:
 dal protinávrh: na dobu určitou do 31.12.2016

Hlasování o upraveném usnesení: 11 pro jednomyslně.

957/30/7/2015 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov –
nebytové jednotky č. 2433/101,  v objektu bytový dům č.p. 2433, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 468,  v k.ú. 
Přerov (Bratrská 20)

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky                    
č. 2433/101, v objektu bytový dům  č.p. 2433, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 468, v  k.ú. Přerov, Bratrská 20, o celkové výměře 140,9 m2 včetně s ním souvisejícího 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2433, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 468,  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 468, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov,   
ve výši id. 1409/9538 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Pekárna 
Racek s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, gen. Štefánika 185/38, IČ 62582178 za kupní cenu ve výši 
1.335.000,-Kč (dle znaleckého posudku), ve znění dle přílohy č. 1.

VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky č. 2433/101,       
v objektu bytový dům  č.p. 2433, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 468, v  k.ú. 
Přerov, Bratrská 20, o celkové výměře 140,9 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu              
na společných částech domu č.p. 2433, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 468,  
v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 468, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 1409/9538                 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Pekárna Racek s.r.o., se sídlem 
Přerov I - Město, gen. Štefánika 185/38, IČ 62582178 za kupní cenu ve výši 999.000,-Kč (dle návrhu 
zájemce), ve znění dle přílohy č. 2.

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek doporučil variantu I. usnesení.

Hlasování o variantě I. usnesení:  11 pro jednomyslně.
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958/30/7/2015 Úplatný převod jednotky - jiného nebytového prostoru č. 555/5 ve stavbě 
pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce 
Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, z vlastnictví 
České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad práce 
České republiky do vlastnictví statutárního města Přerova

Nebytové prostory č. 555/5 ve stavbě pro administrativu č.p. 555 
(nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod jednotky - jiného 
nebytového prostoru č. 555/5 ve stavbě pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), 
příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, podílu 
id. 60202/361888 na společných částech stavby pro administrativu č.p. 555 a podílu id. 
60202/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 
193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov,                 
z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad práce 
České republiky, IČ 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, Holešovice, 170 00 
Praha 7, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 5.450.000,- Kč, 
ve znění kupní smlouvy dle přílohy č. 1.

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

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

rozpočet
po úpravě

2142 210 Příjmy z podílů na zisku
a dividend

0,0 + 2 500,3 2 500,3

2229 Ostatní přijaté vratky 
transferů

257,8 + 600,0 857,8

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

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 
(rezerva)

75 623,5 * - 2 349,7 73 273,8

3639 530 Akce nad 500 tis. Kč 
(org. 500338 - Koupě 
2. NP nám. TGM 16)

0,0 + 5 450,0 5 450,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Nové znění usnesení:

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb 
vytvořit podmínky do 31.12.2016 k přestěhování evidenčně správních agend, dopravně 
správních agend z nebytového prostoru č. 555/5 ve stavbě pro administrativu č.p. 555 (nám. 
T.G.Masaryka 16)  do jiných prostor ve vlastnictví Města Přerova.
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Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2016

Primátor Mgr. Puchalský:
 dal protinávrh: RM po projednání ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb 

vytvořit podmínky do 31.12.2016 k přestěhování evidenčně správních agend, dopravně 
správních agend z nebytového prostoru č. 555/5 ve stavbě pro administrativu č.p. 555 
(nám. T.G.Masaryka 16)  do jiných prostor ve vlastnictví Města Přerova.

Hlasování o protinávrhu primátora Mgr. Puchalského: 11 pro jednomyslně.

959/30/7/2015 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 585/2 v k.ú. Újezdec u Přerova

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 neschválit úplatný  
a schválit bezúplatný převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
585/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Újezdec u Přerova,  z vlastnictví  ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

960/30/7/2015 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 599  v k.ú. Přerov

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 neschválit úplatný   
a   schválit bezúplatný převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemku 
p.č. 599, ostatní plocha, manipulační plocha , o výměře 699 m2 v k.ú.  Přerov,  z vlastnictví  ČR-Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město,                
IČ 69797111.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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961/30/7/2015 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 590/7 v k.ú.  Předmostí

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 neschválit úplatný   
a  schválit bezúplatný převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – id. ½ 
pozemku p.č. 590/7, ostatní komunikace, ostatní plocha,  o výměře 532 m2 v k.ú.  Předmostí,               
z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, 
Nové Město, IČ 69797111.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

7.5.1 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího 
podnikání  v objektu občanské vybavenosti č.p. 785, příslušném k části obce Přerov I -
Město, který je součástí pozemku p.č. 2883/44,  v k.ú. Přerov (Svisle 2)

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

Rada města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 12.7.2007, ve znění dodatků č. 1      
a č. 2, na  prostor sloužící podnikání ve stavbě občanského vybavení č.p. 785, příslušné          
k části obce Přerov I - Město, která je součástí pozemku p.č. 2883/44,  v k.ú. Přerov,              

o celkové výměře 241,6 m2, (Svisle 2),  uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a MUDr. Janou Šlechtovou, místem podnikání Přerov I – Přerov, Svisle 
785/2, IČ 71249117, jako nájemcem, ve znění dle přílohy.

Dodatkem č. 3 bude upravena doba nájmu tak, že s účinností od 1.1.2016 se změní původní 
doba nájmu, která byla sjednána na dobu určitou do 31.8.2017, na novou dobu nájmu na 
dobu určitou do 31.12.2025.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

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.

Ing. arch. Horký:
 navrhl odložit projednání materiálu na příští jednání rady. Doplnit vyjádření nájemkyně.

Hlasování o odložení materiálu:  pro 10, primátor Mgr. Puchalský nehlasoval.
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962/30/7/2015 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)

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

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 ČR - 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 1 měsíc. Účelem výpůjčky 
bude využití prostor pro provozování výcviku policistů Krajského ředitelství policie 
Olomouckého kraje.  Náklady na energie nebudou hrazeny.

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:
Pro: 9
Proti: primátor Mgr. Puchalský.
Zdržel se: p. Pospíšilík.

Přestávka 15.05 – 15.15 hodin.

963/30/7/2015 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

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci - 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, mezi  statutárním městem Přerov jako půjčitelem a Povodí Moravy, s.p., 
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IČ: 70890013, se sídlem Dřevařská 11, Brno, jako vypůjčitelem, ve znění přílohy č. 1. Účelem  
užívání částí  výše uvedených pozemků  je  rekonstrukce (zateplení)  objektu  č.p. 3123, 
příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí  pozemku 5527/2, v k.ú. Přerov,      
ve vlastnictví vypůjčitele.

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

964/30/7/2015 Podnájem prostoru sloužícího podnikání v polyfunkčním bytovém 
domě č.p. 3119, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 225, v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a)

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

Rada města Přerova po projednání souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi manželi            
Ing. S.B.  a Ing. E.B., jako nájemcem, prostoru sloužícího podnikání č. 4 o výměře 59,73 m2, 
situovaného v 1.NP, polyfunkčního bytového domu č.p. 3119, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č.225, v k.ú.Přerov, nábř. PFB č.o. 8, 10, 12, 12a,  a Evou Kadlecovou, místem 
podnikání  Lhotka 5, IČ 66702283, jako podnájemcem. Účelem podnájmu bude využití části prostoru 
sloužícího podnikání jako speciální prodejna oblečků a potřeb pro psy a kočky "Psí svět".

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

965/30/7/2015 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerov –
osobního automobilu ŠKODA Sedan

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření kupní smlouvy na movitou věc – osobní automobil Škoda Fabia Sedan, 
inv. č. 442-00004579, z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti 
Menšík CAR SERVICES s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Za mlýnem 1291/53, IČ 
01538403, za kupní cenu v místě a čase obvyklou 20.000,-Kč, 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.
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Hlasování: 11 pro jednomyslně.

966/30/7/2015 Úplatný převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod movitých věcí uvedených v důvodové zprávě z vlastnictví M.V., 
místem podnikání Přerov I-Město, Jižní čtvrť IV 2546/8, IČ 62298534, do vlastnictví 
statutárního města Přerova  za kupní cenu ve výši 6.250,-Kč, ve znění dle přílohy s tím,          
že součástí kupní smlouvy je  dohoda o úhradě pohledávek a pohledávka evidovaná                
za dlužníkem M.V.,  místem podnikání Přerov I-Město, Jižní čtvrť IV 2546/8, IČ 62298534  
ve výši 6.250,-Kč bude zcela započtena do kupní ceny.

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: 11 pro jednomyslně.

967/30/7/2015 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.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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968/30/7/2015 Úplatný převod movitých věcí – dříví „nastojato“ z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby 
města Přerova s.r.o.

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 úplatný 
převod movitých věcí – dříví „nastojato“ v dřevinách smrk, borovice a modřín, které se nachází           
v lesním hospodářském celku Přerov 2 – Staměřice-Svrčov, z vlastnictví statutárního města Přerova     
do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 
3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, ve znění kupní smlouvy dle přílohy č. 1.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

969/30/7/2015 Úplatný převod movitých věcí – nádob na směsný komunální odpad     
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti 
Technické služby města Přerova s.r.o.

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 úplatný 
převod movitých věcí - nádob na směsný komunální odpad (4067 ks popelnic kovových s objemem 
110 l, 767 ks popelnic plastových s objemem 120  l, 3 ks popelnic plastových s objemem 240 l, 512 ks 
kontejnerů plastových s objemem 1100 l a 248 ks kontejnerů kovových – žárově zinkovaných               
s objemem 1100 l) z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby 
města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,        
za celkovou kupní cenu ve výši 4.039.023,- Kč včetně DPH, ve znění kupní smlouvy dle přílohy č. 1.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

970/30/7/2015 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 
předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci - sbírkové předměty umístěné             
ve Slavnostní zámecké síni a předsálí Zámku Přerov mezi příspěvkovou organizací Muzeum 
Komenského v Přerově, se sídlem Přerov I - Město, Horní náměstí 7, IČ 00097969, jako 
půjčitelem a statutárním městem Přerovem, jako vypůjčitelem, ve znění dle přílohy. Smlouva 



28

o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, od 1.1.2016 do 31.12.2016. Účelem výpůjčky bude 
využití movitých věcí za účelem výstavním v Slavnostní zámecké síni a v předsálí 
přerovského zámku.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

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: 11 pro jednomyslně.

971/30/7/2015 Žádost o prominutí poplatku z prodlení

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení        
v celkové výši 32 267,00 Kč  za paní L.M., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh 
na plnění spojená s užíváním bytu, v domě, v ul. Kojetínská 

VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení    
v celkové výši 32 267,00 Kč za paní L.M., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh 
na plnění spojená s užíváním bytu, v domě, v ul. Kojetínská 

VARIANTA   III.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení   
v celkové výši 25 814,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 32 267,00 Kč, za paní L.M., vzniklého z důvodu 
prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytu, v domě, v ul. Kojetínská 

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

Hlasování o variantě III. usnesení: 11 pro jednomyslně.

8.  SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil.
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972/30/8/2015 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného                      
a nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem, 
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,                    
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.11.2015

Hlasování: 10 pro, proti Ing. Měřínský.

973/30/8/2015 Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady ZŠ Svisle

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností k 15. 11. 2015 do funkce členky školské rady 
při Základní škole Přerov, Svisle 13 paní Mgr. Ladu Galovou.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.11.2015

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

974/30/8/2015 Žádost o dotaci – KBC Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace subjektu KBC Přerov, IČ: 70868549, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Velká 
Dlážka 1, na náklady klubu spojené s účastí na Mistrovství Evropy asociace WKF v Maďarsku, 
konaného ve dnech 03. – 08. 11. 2015.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.11.2015

Hlasování:
Pro: 9
Zdržel se: Ing. Holan, Ing. Vrána.
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975/30/8/2015 Partnerství statutárního města Přerova a Základní školy Přerov, 
Želatovská 8 v rámci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání – Výzva č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zapojení statutárního města Přerov a Základní školy Přerov, Želatovská 8 jako 
partnerů projektu „Inkluzivní vzdělávání – Přerov 2016+“ předkládaného žadatelem 
Univerzitou Palackého v Olomouci, Pedagogickou fakultou, IČ: 61989592, se sídlem 
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj              
a vzdělávání – výzva č. 02_15_007, Inkluzivní vzdělávání. Účelem projektu je rozvoj               
a podpora inkluzivního vzdělávání na základních školách zřizovaných statutárním městem 
Přerovem v letech 2016 – 2019,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2016

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila, podpisem Prohlášení o partnerství, 
přílohy projektové žádosti podávané žadatelem Univerzitou Palackého v Olomouci a to v 
rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzva č. 02_15_007, Inkluzivní 
vzdělávání,

3. pověřuje ředitele Základní školy Přerov, Želatovská 8, Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D., 
podpisem Prohlášení o partnerství, přílohy projektové žádosti podávané žadatelem 
Univerzitou Palackého v Olomouci a to v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj             
a vzdělávání – Výzva č. 02_15_007, Inkluzivní vzdělávání.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

9. SOCIÁLNÍ   ZÁLEŽITOSTI

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

976/30/9/2015 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 8 osobám a osobám         
s nimi společně posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové 
zprávy. Vydaný souhlas platí do 31. 5. 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 5 osobám a osobám           
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s nimi společně posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové 
zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 16.11.2015

Hlasování:
Pro: 9
Proti: Ing. Měřínský.
Nehlasoval: p. Pospíšilík.

977/30/9/2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerov pro 
období let 2016 - 2019

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území města Přerova pro období let 2016 - 2019.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2015

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

Z účasti na jednání Rady města Přerova se omluvila Mgr. Helena Netopilová v 16.15 hodin – je 
přítomno 10 radních.

978/30/9/2015 Objekt Chemik (Velké Novosady 13)

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí vyjádření a koncept provozování městské ubytovny v objektu Chemik (Velké 
Novosady 13) zpracovaný ředitelkou Sociálních služeb města Přerova, p.o. Vyjádření               
a koncept je přílohou důvodové zprávy.

2. ukládá odboru sociálních věcí a školství ve spolupráci s příslušnými odbory magistrátu            
a Sociálními službami města Přerova, p.o. předložit Radě města Přerova realizační záměr       
ke zprovoznění objektu Chemik (Velké Novosady 13) nejpozději od 1. 7. 2016 včetně 
vyhotovení stavebně technického posouzení objektu včetně odhadu nákladů                     
na rekonstrukci     a zároveň ukládá Odboru ekonomiky zajistit finanční prostředky       
na jeho vyhotovení.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
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Termín: průběžně

3. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb jednat se stávajícím 
provozovatelem  o zachování provozu do 1.7.2016.

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

Termín: 1.7.2016

Diskuse:
Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil:

 trvá na předloženém usnesení.

náměstek primátora Ing. Měřínský:
 navrhl bod 3) usnesení: RM ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb jednat             

se stávajícím provozovatelem  o zachování provozu do 1.7.2016.

primátor Mgr. Puchalský:
 navrhl doplnit předložený bod 2) usnesení o text:      …   včetně vyhotovení stavebně 

technického posouzení objektu včetně odhadu nákladů na rekonstrukci a zároveň ukládá 
Odboru ekonomiky zajistit finanční prostředky na jeho vyhotovení.

 Navrhl hlasovat po jednotlivých bodech usnesení samostatně.

Hlasování o tom, zda bude hlasováno po jednotlivých bodech usnesení:  10 pro, Mgr. Netopilová 
omluvena.

Hlasování o bodu 1) usnesení:  10 pro, Mgr. Netopilová omluvena.

Hlasování o doplněném bodu 2) usnesení (návrh primátora): 10 pro, Mgr. Netopilová omluvena.

Hlasování o bodu 3) usnesení (návrh Ing. Měřínského):
Pro: 7
Proti: Bc. Navrátil, Ing. Kohout.
Zdržel se: p. Košutek.
Omluvena: Mgr. Netopilová.

Přestávka 16.10 – 16.15 hodin.
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10. RŮZNÉ

979/30/10/2015 Smlouva o vzniku společnosti – schválení smlouvy o společném 
postupu statutárního města Přerova, města Hranice a města Lipník 
nad Bečvou při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
zajištění provozu veřejné autobusové linky cyklobusu Bečva 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr zajištění provozu cyklobusu Bečva na léta 2016 a 2017, dle důvodové zprávy

2. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova podává návrh Zastupitelstvu města Přerova
schválit uzavření smlouvy o společném postupu veřejných zadavatelů při zadání veřejné 
zakázky podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to za účelem 
společného postupu při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na služby zajištění provozu 
veřejné autobusové linky cyklobusu Bečva na období 2016 a 2017, a to za podmínek 
specifikovaných dále ve Smlouvě o vzniku společnosti dle přílohy č. 1

Předkladatel materiálu náměstek pan Košutek:
 požádal o opravu formulace bodu 2) usnesení: podává návrh Zastupitelstvu města Přerova.

Hlasování o upraveném usnesení:  10 pro, Mgr. Netopilová omluvena.

980/30/10/2015 Přerovské listy

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení číslo 845/27/10/2015 v bodech 

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

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

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

2. ukládá Kanceláři primátora zabezpečit ve spolupráci s příslušnými komisemi a s odborem 
řízení projektů a investic zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce na externího 
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dodavatele komplexních vydavatelských a distribučních služeb na zpracování měsíčníku 
Přerovské listy na období květen 2016 až květen 2019.

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

981/30/10/2015 Uzavření Dodatku č. 5 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení    
na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další 
zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat                          
s biometrickými údaji“ uzavřené dne 22. 5. 2006 mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní 
podnik, IČ 00001279, se sídlem Praha, Růžová 6, jako poskytovatelem a Statutárním městem 
Přerovem, jako příjemcem, ve znění, které je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

2. pověřuje 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: 10 pro, Mgr. Netopilová omluvena.

982/30/10/2015 Použití znaku statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova během projektu 
Čas relaxacE a Zábavy & Sokolský Kulturní Trojlístek.

Hlasování: 10 pro, Mgr. Netopilová omluvena.

983/30/10/2015 Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města 
Přerova
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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. ruší Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova zahájenou 
1.10.2015,

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

3. schvaluje zahájení nového výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 
„Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova“, postupem dle 
ustanovení § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 9/2012,

4. schvaluje tyto vyzvané zájemce:

P. č. Název Adresa, IČ, DIČ

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

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

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

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

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

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: 10 pro, Mgr. Netopilová omluvena.
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11.  INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 
MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA

984/30/11/2015 Podnět náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila

Rada města Přerova po projednání trvá na svém původním usnesení č. 878/28/8/2008 z 28. schůze 
Rady města Přerova konané dne 15. října 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“.

Hlasování: 10 pro, Mgr. Netopilová omluvena.

985/30/11/2015 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru řízení projektů a investic ve spolupráci s Odborem 
koncepce a strategického rozvoje připravit podklady k žádosti Regenerace panelového sídliště Přerov 
II - Předmostí - 10. etapa (Tyršova - Teličkova).

Odpovídá: Ing. I. Pinkasová

Termín: 30.11.2015

Hlasování: 10 pro, Mgr. Netopilová omluvena.

986/30/11/2015 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého

Rada města Přerova po projednání:

1. ukládá Odboru řízení projektů a investic zajistit přípravu projektové dokumentace na úpravy 
veřejného prostoru u cyklověže

2. ukládá Odboru ekonomiky zajistit financování záměru z rozpočtu na rok 2016

Hlasování: 10 pro, Mgr. Netopilová omluvena.

12.  ZÁVĚR

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 30. schůzi Rady města Přerova dne 12. listopadu 2015 
v 17.00 hodin.
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V Přerově dne 18. listopadu 2015

       Mgr. Vladimír Puchalský                                                                                  Ing. Petr Vrána
primátor Statutárního města Přerova                                                                  člen Rady města Přerova


