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ZÁPIS

z 31. schůze Rady města Přerova konané dne 26. listopadu 2015

PROGRAM:
--------------------

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

1. Zahájení primátor
2. Volba ověřovatele zápisu 
2.1 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 31. schůze Rady 

města Přerova konané dne 26. listopadu 2015
primátor

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 20 Ing. Měřínský
4.2 Obecně závazná vyhláška č.../2015, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů

Ing. Měřínský

4.3 Postoupení pohledávky společnosti Dexia Crédit Local Ing. Měřínský
4.4 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a. s. Ing. Měřínský
4.5 Žádost o poskytnutí dotace – F.Č. Ing. Měřínský
5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2016
5.1 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2016 Ing. Měřínský
6. Rozvojové záležitosti
6.1 Projekt regenerace panelového sídliště Přerov- Budovatelů p. Košutek
6.2 Územní plán města Přerova p. Košutek
7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky 
7.1 Veřejná zakázka „Nový digitální rádiový systém standardu ETSI pro 

hlasovou a datovou komunikaci pro Městskou policii Přerov“ –
zahájení opakovaného výběrového řízení

Ing. Měřínský

7.2 Smlouva o poskytnutí dotace – úhrada nákladů na hospodaření v 
lesích

Ing. Měřínský

7.3 „ Oprava  místní  komunikace  ulice  Kratochvílova.“ Ing. Měřínský
7.4 ZŠ Boženy Němcové – výměna  střešní  krytiny Ing. Měřínský
7.5 Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 

1250/1, 750 02 Přerov“ – schválení předběžného oznámení 
veřejného zadavatele – materiál na stůl

Ing. Měřínský
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8. Majetkoprávní záležitosti 
8.1.1 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 820/2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova. - materiál na stůl

p. Košutek

8.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1137/1, 
p.č. 1137/3, p.č. 1137/4,  1137/6, 1137/8, p.č. 1138, p.č. 1139, p.č. 
1140, p.č. 1141, p.č. 1144/1, p.č. 1144/2, p.č. 1145/2, p.č. 1145/16, 
p.č. 1143/1, p.č. 1143/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou -
materiál na stůl

p. Košutek

8.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 6750/47, 
p.č. 6750/50, oba  v  k.ú. Přerov.

p. Košutek

8.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 6750/3,  v  
k.ú. Přerov.

p. Košutek

8.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
239/7 a pozemků p.č. st. 541, p.č. st. 542 vše v k.ú. Předmostí

p. Košutek

8.1.6 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 356/1 v k.ú. 
Újezdec u Přerova a pozemků p.č. 245/1, p.č. 245/2 a p.č. 241/3
vše v k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

8.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 6577/2 v k.ú. Přerov - materiál na stůl

p. Košutek

8.2.2 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova -  pozemku p.č. 5747/11,  v k.ú. Přerov - materiál na stůl

p. Košutek

8.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 24 v k.ú. Penčice.  

p. Košutek

8.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 99/2 a p.č. 99/3 oba v k.ú. Penčice  

p. Košutek

8.2.5 Úplatný převod a nájem nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 1195 v k.ú. Žeravice.  

p. Košutek

8.2.6 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 510/11 v k.ú. Předmostí.  

p. Košutek

8.2.7 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 656/1, p.č. 657 a p.č. 658 vše v k.ú. 
Žeravice.  

p. Košutek

8.2.8 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v objektu k bydlení 
č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

8.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemek  p.č. 6850/1 v k.ú. Přerov

p. Košutek

8.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova - části pozemku p.č. 560, ost. plocha , v k.ú. Lověšice u 
Přerova - materiál na stůl

p. Košutek

8.4.1 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -
materiál na stůl

p. Košutek

8.5.1 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
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8.5.2 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemkup.č. 1019/12 v k.ú. Přerov 

p. Košutek

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

p. Košutek

8.5.4 Nájemní smlouva mezi společností Technické služby města 
Přerova, s.r.o. a statutárním městem Přerov na nájem movitých věcí 
- nádob na směsný komunální odpad - materiál na stůl

Ing. Měřínský
p. Košutek

8.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
části pozemku p.č. 4811/3,  v k.ú. Přerov.

p. Košutek

8.7.1 Zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku statutárního 
města Přerova.

p. Košutek

8.7.2 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 5215/5, p.č. 5215/37, 
oba v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.   

p. Košutek

8.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 526/5, v 
k.ú. Předmostí, v majetku statutárního města Přerova.  

p. Košutek

8.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4135/10, 
p.č. 6633/2, p.č. 7279/5, vše v k.ú. Přerov.

p. Košutek

8.7.5 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4117, 
p.č. 4118, p.č. 5097, p.č. 6588/1, vše v k.ú. Přerov, v majetku 
statutárního města Přerova.  

p. Košutek

8.7.6 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 6552/22,  
p.č.6568/11, oba v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města 
Přerova.  

p. Košutek

8.12.1 Vypořádání  majetkoprávních vztahů v souvislosti s investiční akcí 
"Oprava  zábradlí mostu přes Strhanec u  garáží v Přerově u 
zemědělské školy ".

p. Košutek

8.12.2 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí „ Umístění 
kabelu pro VO Přerov-Osmek – u zemědělské školy“ - materiál na 
stůl

p. Košutek

8.13.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova  –  bytové jednotky 124/6

Ing. Měřínský

8.14.1 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 4946/1 v k.ú. 
Přerov-zateplení bytového domu č.p. 49

p. Košutek

8.14.2 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. v k.ú. Lýsky-
zateplení RD, ul. Dědina, Přerov IX-Lýsky

p. Košutek

9. Školské záležitosti
9.1 Úprava platů ředitelů Bc. Navrátil
9.2 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem  
Bc. Navrátil

10. Sociální záležitosti
10.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil
10.2 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 

33 odst. 6 zákona 
Bc. Navrátil

11. Různé
11.1 Cyklobus Bečva – změna ve financování záměru a uzavření 

smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů 
p. Košutek

11.2 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2016 p. Košutek
11.3 Dotace na projekt "Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny 

ve vybraných lokalitách Přerovska"
p. Košutek

11.4 Příprava projektů spolufinancovaných z ITI Ing. Měřínský
11.5 Petice „Za vybudování asfaltového povrchu na komunikaci v místní 

části Přerov IV – Kozlovice, ulice Lány“.
p. Košutek
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11.6 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2016 
jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva 
města Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

primátor

11.7 Podněty a připomínky z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova. primátor
11.8 Členství ve spolku HC ZUBR PŘEROV z.s. - materiál na stůl primátor
11.9 Návrh na personální změnu - materiál na stůl primátor
12. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města
primátor

13. 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, 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 31. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 26. listopadu 
2015 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 10 členů 
Rady města. 

Dostaví se později: z důvodu pracovního jednání v Olomouci náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
Rada města Přerova je schopna se právoplatně usnášet. 



6

2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU

Program:

Pan primátor navrhl, aby přednostně byly projednány materiály pod bodem 6. ROZVOJOVÉ 
ZÁLEŽITOSTI, jejichž předkladatelem je pan náměstek Košutek. Materiály, které předkládá pan 
náměstek Ing. Měřínský, budou projednány za jeho přítomnosti.
Hlasování o programu: 10 pro, Ing. Měřínský omluven.

Ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze Rady města Přerova byl navržen Ing. Vladimír Holan. 
Hlasování o ověřovateli:  10 pro, Ing. Měřínský omluven.

987/31/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 31. schůze Rady města 
Přerova konané dne 26. listopadu 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 31. schůze Rady města Přerova konané dne 26. listopadu 2015,

2. schvaluje Ing. Vladimíra Holana ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze Rady města 
Přerova.

6.  ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

994/31/6/2015 Projekt regenerace panelového sídliště Přerov- Budovatelů

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Projekt 
regenerace panelového sídliště Přerov-Budovatelů vypracovaného v souladu s přílohou č.1 
podprogramu 117D0620 regenerace sídlišť 2016,kterým byly stanoveny podmínky pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť.

Hlasování: 10 pro, Ing. Měřínský omluven.

Na jednání Rady města Přerova se dostavil náměstek primátora Ing. Měřínský v 13.06 hodin – je 
přítomno 11 radních.



7

995/31/6/2015 Územní plán města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s ustanovením§ 6 odst. 5 
písm. a) a  § 47 odst. 5 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, zadání 5. změny Územního plánu města Přerova, které je spolu                
s vyhodnocením projednání zadání přílohou tohoto návrhu na usnesení a podle důvodové 
zprávy.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout v souladu s ustanovením § 6 odst. 
5 písm. a) a § 46 odst. 3) z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, o pořízení změny Územního plánu města Přerova na základě požadavku 
žadatele změny části plochy bydlení kombinovaného na samostatnou plochu dopravních 
zařízení a podle důvodové zprávy.

Diskuse:
Ing. arch. Horký:

 Navrhl hlasovat samostatně o bodu 1) a bodu 2) usnesení.

Hlasování o bodu 1) usnesení: 11 pro jednomyslně.

Hlasování o bodu 2) usnesení: 
Pro: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Kohout, Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, p. Košutek,         

Bc. Navrátil, Ing. Vrána.
Proti: Ing. Holan, Ing. arch. Horký.
Zdržel se: Mgr. Netopilová.

4.  FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

988/31/4/2015 Rozpočtové opatření č. 20

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

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

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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989/31/4/2015 Obecně závazná vyhláška č.../2015, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2015, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

VARIANTA II.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2015,      

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání       
a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.

2. ukládá náměstkovi primátora panu Pavlu Košutkovi, aby ve spolupráci s Odborem 
správy majetku a komunálních služeb a Odborem stavebního úřadu a životního 
prostředí předložil nejpozději do 31. 12. 2016 nový koncept nakládání s odpadem na 
území města Přerova.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek, RNDr. P. Juliš

Termín: 31.12.2016

Předkladatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský:
 Doporučil variantu I. usnesení.

Ing. Holan:
 Navrhl úpravu Obecně závazné vyhlášky:     čl. 2, odst. 1, písm. b – vypustit stavba určená     

k individuální rekreaci
                                   čl. 6, odst. 1, písm. a – vypustit celé

primátor Mgr. Puchalský:
 Dal protinávrh – variantu II. usnesení.
 Navrhl bod 2) usnesení variantě II. usnesení:  RM ukládá náměstkovi primátora panu 

Pavlu Košutkovi, aby ve spolupráci s Odborem správy majetku a komunálních služeb     
a Odborem stavebního úřadu a životního prostředí předložil nejpozději do 31. 12. 2016 
nový koncept nakládání s odpadem na území města Přerova.

Hlasování o protinávrhu primátora (varianta II. usnesení):
Pro: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Kohout, Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, p. Košutek.
Proti: Ing. Vrána, Bc. Navrátil, Mgr. Netopilová, Ing. arch. Horký.
Zdržel se: Ing. Holan.

Hlasování o novém bodu 2) usnesení (návrh primátora):  11 pro jednomyslně.
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990/31/4/2015 Postoupení pohledávky společnosti Dexia Crédit Local

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení č. 205/6/4/2011 ze 6. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20.06.2011,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova souhlasit s postoupením pohledávky  společnosti 
Dexia Crédit Local, se sídlem Tour Dexia - La Défense 2, 1 passerelle des Reflets, 929 13  
Paris La Défense Cedex, France, a převodem veškerých práv a povinností vyplývajících         
ze smlouvy o úvěru č. 100.661 uzavřené dne 17.07.2008 mezi Dexia Kommunalkredit Bank AG 
jako věřitelem a statutárním městem Přerov jako dlužníkem, společnosti Československá 
obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57 Praha 5, IČ 00001350, a to za 
podmínky uzavření dohody mezi Československou obchodní bankou, a. s., a Dexia Crédit 
Local.

VARIANTA  II.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení č. 205/6/4/2011 ze 6. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20.06.2011,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nesouhlasit s postoupením pohledávky 
společnosti Dexia Crédit Local, se sídlem Tour Dexia - La Défense 2, 1 passerelle des Reflets, 
929 13  Paris La Défense Cedex, France, a převodem veškerých práv a povinností 
vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 100.661 uzavřené dne 17.07.2008 mezi Dexia 
Kommunalkredit Bank AG jako věřitelem a statutárním městem Přerov jako dlužníkem, 
společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57 
Praha 5, IČ 00001350.

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

Hlasování o variantě II. usnesení:  11 pro jednomyslně.

991/31/4/2015 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a. s. 

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru 
registrační číslo 7440007200134 ze dne 29.10.2007 mezi statutárním městem Přerov a Komerční 
bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 Praha 1, IČ 45317054, a to ve znění dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy.
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VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru 
registrační číslo 7440007200134 ze dne 29.10.2007 mezi statutárním městem Přerov a Komerční 
bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 Praha 1, IČ 45317054.

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

Hlasování o variantě II. usnesení:  11 pro jednomyslně.

992/31/4/2015 Žádost o poskytnutí dotace - František Červený

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nechválit poskytnutí 
dotace subjektu HELP ME - I HELP YOU, se sídlem I. P. Pavlova 184/69, Nová Ulice, 779 N00  
Olomouc, IČ 266 74 670, na náklady spojené s natáčením dokumentárního filmu p Sámovi a jeho říši, 
které uskutečnilo ve spolupráci s moskevskou televizí v říjnu 2015 v Přerově.

Hlasování:  11 pro jednomyslně.

5. NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA ROK 2016

993/31/5/2015 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2016

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města 
Přerova na rok 2016:

          příjmy                                                 706 621 900 Kč
         výdaje                                                 671 843 800 Kč
         financování                                           34 778 100 Kč
         (dle příloh č. 1 a 2)

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rozpočtový výhled do roku 2018 
uvedený v příloze č. 3,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou 
výdaje specifikované v příloze č. 4,
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4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí, že transfery ze státního 
rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a na sociálně - právní ochranu dětí jsou 
zapracovány do rozpočtu na rok 2016 v předpokládané výši a zařazeny na příjmovou položku 
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po sdělení závazných ukazatelů ze schváleného státního 
rozpočtu na rok 2016 bude rozpočet upraven formou rozpočtového opatření.

Hlasování:  11 pro jednomyslně.

Přestávka 13.55 – 14.05 hodin.

7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

996/31/7/2015 Veřejná zakázka „Nový digitální rádiový systém standardu ETSI pro 
hlasovou a datovou komunikaci pro Městskou policii Přerov“ –
zahájení opakovaného výběrového řízení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

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

2. schvaluje zahájení 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

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

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

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

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

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

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

6. RADOM, s.r.o., Pardubice - Trnová, Jiřího Potůčka 259, PSČ 53009 48153451
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4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 9/2012, komisi pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

Pořadové 
číslo

Člen komise Organizace Náhradník Organizace

1. Ing. Petr Měřínský Zástupce 
zadavatele

Mgr. Vladimír Puchalský Zástupce 
zadavatele

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

3. Mgr. Petr Karola Vedoucí odboru 
VNITŘ

Ing. Jitka Kučerová Vedoucí odd. ICT

4. 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

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:  11 pro jednomyslně.

997/31/7/2015 Smlouva o poskytnutí dotace – úhrada nákladů na hospodaření             
v lesích

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v souladu             
s obsahem předložené smlouvy, která tvoří přílohu, ve výši 382 820,00 Kč mezi Olomouckým 
krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a Statutárním městem Přerov 
jako žadatelem o úhradě nákladů na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 13.12.2015

Primátor Mgr. Puchalský:
 navrhl doplnit do usnesení:  …. v souladu s obsahem předložené smlouvy

Hlasování o doplněném usnesení: 11 pro jednomyslně.
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998/31/7/2015 „ Oprava místní komunikace ulice Kratochvílova.“

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení projektové přípravy pro  realizaci komplexní  opravy   místní  komunikace  
v ulici Kratochvílova
a) alternativní technologie provedení
b) uvážit možnost cyklopruhu

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby, včetně vypracování položkového rozpočtu na realizaci komplexní opravy 
povrchu jízdních pruhů MK v ulici Kratochvílova.

Ing. arch. Horký:
 navrhl doplnit bod 1) usnesení: alternativní technologie provedení opravy komunikace.

Mgr. Netopilová:
 navrhla doplnit bod 2) usnesení: uvážit možnost cyklopruhu 

Hlasování o doplněném usnesení (bod 1a) návrh Ing. arch. Horkého a bod 1b) návrh Mgr. 
Netopilové):  11 pro jednomyslně.

999/31/7/2015 ZŠ Boženy Němcové – výměna střešní krytiny

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení projektové  přípravy  pro  realizaci  výměny  střešní  krytiny  původního  
objektu  budovy ZŠ B. Němcové

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajistit dokumentaci na realizaci akce výměny  
střešní  krytiny  původního  objektu  budovy ZŠ B. Němcové (vypracování odborného 
posudku  stávajícího  stavu střechy a  střešní  krytiny, vypracování projektové dokumentace 
pro provádění stavby, včetně vypracování položkového rozpočtu na realizaci stavby)

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1000/31/7/2015 Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 
750 02 Přerov“ – schválení předběžného oznámení veřejného 
zadavatele

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

1. schvaluje, v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,      
ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“, 
včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky,

2. schvaluje odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

8.  MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Pavel Košutek (kromě předlohy 8.5.4
a 8.13.1)

1001/31/8/2015 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 820/2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova

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. 820/2, orná půda, o výměře 53 m2,  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 - pozemku p.č. 820/2, 
orná půda, o výměře 53 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 
820/2, orná půda, o výměře 53 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1002/31/8/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1137/1, p.č. 
1137/3, p.č. 1137/4,  1137/6, 1137/8, p.č. 1138, p.č. 1139, p.č. 1140, p.č. 
1141, p.č. 1144/1, p.č. 1144/2, p.č. 1145/2, p.č. 1145/16, p.č. 1143/1, p.č. 
1143/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

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

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova trvat na  svém usnesení  ze dne 17.6.2013 č. 
780/18/3/2013, kterým neschválilo záměr  statutárního města Přerov úplatný  převod pozemků  
p.č. 1137/1, lesní pozemek, o výměře 419175 m2,  p.č. 1137/3, ostatní plocha, o výměře     
2745 m2,  p.č. 1137/4, lesní pozemek,  o výměře 350 m2,  1137/8, lesní pozemek, o výměře 
71508 m2,  p.č. 1138, lesní pozemek, o výměře 47785 m2,  p.č. 1139, lesní pozemek,               
o výměře 15868 m2, p.č. 1140,ostatní plocha, o výměře 6992 m2,  p.č. 1141, lesní pozemek, o 
výměře 1187 m2,  p.č. 1144/1, ostatní plocha, o výměře 919 m2,  p.č. 1144/2, ostatní plocha o 
výměře 835 m2, p.č. 1145/2, lesní pozemek, o výměře 2793 m2, p.č. 1145/16, ostatní plocha, o 
výměře 2199 m2, p.č. 1143/1, trvalý travní porost, o výměře 49604 m2,  p.č. 1143/2, lesní 
pozemek, o výměře 4964 m2 vše   v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova si vyhradit  rozhodnout o záměru statutárního 
města Přerov   neschválit záměr statutárního města Přerov - úplatný  převod pozemků  p.č. 
1137/1, lesní pozemek, o výměře 419175 m2,  p.č. 1137/3, ostatní plocha, o výměře 2745 m2,  
p.č. 1137/4, lesní pozemek,  o výměře 350 m2,  1137/8, lesní pozemek, o výměře 71508 m2,  
p.č. 1138, lesní pozemek, o výměře 47785 m2,  p.č. 1139, lesní pozemek , o výměře 15868 m2, 
p.č. 1140,ostatní plocha, o výměře 6992 m2,  p.č. 1141, lesní pozemek, o výměře 1187 m2,  
p.č. 1144/1, ostatní plocha, o výměře 919 m2,  p.č. 1144/2, ostatní plocha o výměře 835 m2, 
p.č. 1145/2, lesní pozemek, o výměře 2793 m2, p.č. 1145/16, ostatní plocha, o výměře        
2199 m2, p.č. 1143/1, trvalý travní porost, o výměře 49604 m2,  p.č. 1143/2, lesní pozemek,    
o výměře 4964 m2 vše   v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov  
úplatný a bezúplatný převod části pozemku p.č. 1137/1 a p.č. 1137/8, o výměře cca 73811 m2,   
v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov  
úplatný a bezúplatný převod části pozemku p.č. 1138, o výměře 47 785 m2 a p.č. 1139,            
o výměře 15868 m2, p.č. 1140 o výměře  6992 m2  vše    v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 
Bečvou.

5. neschvaluje záměr statutárního města Přerov - pacht nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 1137/1, o výměře 41 9175 m2 a p.č. 1137/8,            
o výměře  7 10508 m2 vše lesní pozemek v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1003/31/8/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 6750/47, p.č. 
6750/50, oba v  k.ú. Přerov

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 –
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pozemků p.č. 6750/47, orná půda, o výměře 2.109 m2, p.č. 6750/50, orná půda, o výměře      
202 m2, oba v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
6750/47, orná půda, o výměře 2.109 m2, p.č. 6750/50, orná půda, o výměře 202 m2, oba v k.ú. 
Přerov.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemkům p.č. 
6750/47, orná půda, o výměře 2.109 m2, p.č. 6750/50, orná půda, o výměře 202 m2, oba v k.ú. 
Přerov.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1004/31/8/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 6750/3,  v  k.ú. 
Přerov

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 –
části pozemku p.č. 6750/3, ost. plocha, o výměře 284,27 m2,  v k.ú. Přerov, vyznačené            
na situaci v příloze č.1.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
6750/3, ost. plocha, o výměře 284,27 m2, v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v příloze č.1

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 
6750/3, ost. plocha, o výměře 298 m2,  v k.ú. Přerov.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1005/31/8/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 239/7        
a pozemků p.č. st. 541, p.č. st. 542 vše v k.ú. Předmostí

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod části pozemku p.č. 239/7, ostatní plocha, o výměře cca 3000 m2, pozemku p.č. st. 541, 
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zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 795 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb.               
a pozemku p.č. 542, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 395 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č.e., obč.vyb.,  vše v k.ú. Předmostí do majetku statutárního města Přerova.

VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nechválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod části pozemku p.č. 239/7, ostatní plocha, o výměře cca 3000 m2, pozemku p.č. st. 541, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 795 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb.                
a pozemku p.č. 542, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 395 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č.e., obč.vyb.,  vše v k.ú. Předmostí do majetku statutárního města Přerova.

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek doporučil variantu II. usnesení.
Hlasování o variantě II. usnesení:  pro 10, 1 se zdržel (Ing. Kohout).

1006/31/8/2015 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 356/1 v k.ú. Újezdec            
u Přerova a pozemků p.č. 245/1, p.č. 245/2 a p.č. 241/3 vše v k.ú. 
Lověšice u Přerova

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht pozemku p.č. 356/1, orná půda, o výměře 

2075 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht pozemků p.č. 245/1, orná půda, o výměře 
1214 m2, p.č. 245/2, orná půda, o výměře 2167 m2 a p.č. 241/3, orná půda, o výměře 5565 m2

vše v k.ú. Lověšice u Přerova.

VARIANTA  II.
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht pozemku p.č. 356/1, orná půda, o výměře 

2075 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht pozemků p.č. 245/1, orná půda, o výměře 
1214 m2, p.č. 245/2, orná půda, o výměře 2167 m2 a p.č. 241/3, orná půda, o výměře 5565 m2

vše v k.ú. Lověšice u Přerova a vyhlášení výběrového řízení na pacht pozemků za podmínek 
dle důvodové zprávy. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce 
Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách 
statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 
242,-Kč (cena včetně DPH 21 %). Vyhlašovaná cena se nestanovuje.

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek doporučil variantu II. usnesení.
Hlasování o variantě II. usnesení:  11 pro jednomyslně.
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1007/31/8/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 6577/2 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č.  6577/2, ost. 
plocha, označený dle geometrického plánu, jako díl „a“  o výměře  8 m2,  v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví  společnosti HAVEL servis s.r.o., se sídlem Přerov I-Město,  
Skopalova 131/16, IČ  26875039  za kupní  cenu v místě a čase obvyklou ve výši  8 400,- Kč,            
tj. 1 050,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy  ve znění dle přílohy.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1008/31/8/2015 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova -  pozemku p.č. 5747/11,  v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č.  5747/11, ost. plocha, o výměře 247 m2,  v k.ú. Přerov  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 v místě a čase obvyklou ve výši 165 000,- Kč, tj. 668,-
Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1009/31/8/2015 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 24 v k.ú. Penčice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 24, trvalý travní porost, o výměře 3867 m2 v k.ú. Penčice z majetku statutárního 
města Přerova do vlastnictví pana S.L. za kupní cenu 50.000,- Kč, t.j. 12,93 Kč/m2  a uzavření kupní 
smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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1010/31/8/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– pozemků p.č. 99/2 a p.č. 99/3 oba v k.ú. Penčice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 99/2, vodní plocha, o výměře 302 m2 a pozemku p.č. 99/3, lesní pozemek,         
o výměře 62 m2 oba v k.ú. Penčice do podílového spoluvlastnictví paní Ing. Z.K.  k id ¾ a pana F.F.  
k id ¼ za kupní cenu 15.670,- Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy 1.

Součástí ujednání kupní smlouvy bude úhrada ve výši 760,- Kč/rok za bezesmluvní užívání 
pozemku p.č. 99/2, vodní plocha, o výměře 302 m2 za období od 1.2.2013 do data právních účinků 
vkladu práva dle citované kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1011/31/8/2015 Úplatný převod a nájem nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 1195 v k.ú. Žeravice

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit    se neusnesla podat návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit 521-64/2015 označené novým p.č. 1195/4, zahrada, o výměře 779  m2

z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana P.H. za kupní cenu 95.000,- Kč, t.j. 
121,95 Kč/m2  - cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 
1.

2. schvaluje    se neusnesla schválit uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě  
nájemní smlouvy uzavřené dne 4.6.2012 na nájem části pozemku p.č. 1195, zahrada, o výměře 
780 m2 v k.ú. Žeravice mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a panem P.H.
(jako nájemcem) ve znění dle přílohy 2.

Nájem bude ukončen dohodou ke dni 31.12.2015.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

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

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

Hlasování:
Pro: Ing. Vrána, p. Košutek, Mgr. Netopilová, Ing. arch. Horký, p. Neuls.
Proti: p. Pospíšilík, Ing. Holan.
Zdrželi se: Bc. Navrátil, Ing. Kohout, Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský.
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1012/31/8/2015 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 510/11 v k.ú. Předmostí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod  pozemku p.č. 510/11, orná půda, o výměře 14 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního 
města Přerova do majetku společnosti EMOS spol. s r.o., se sídlem Přerov, Šířava 17, IČ: 19014104   
za kupní cenu 2.800,- Kč, tj. 200,- Kč/m2  a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy 1.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

Přestávka 15.02 – 15.15 hodin

1013/31/8/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– částí pozemků p.č. 656/1, p.č. 657 a p.č. 658 vše v k.ú. Žeravice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod částí pozemků p.č. 656/1, ostatní plocha, o výměře 194 m2, p.č. 657, ostatní plocha, o výměře   
9 m2 a p.č. 658, travní porost, výměře 3 m2 vše v k.ú. Žeravice, dle geometrického plánu č. 511-
15/2015 označených jako nově vzniklý pozemek p.č. 656/3, ostatní plocha, o výměře 206 m2 v k.ú. 
Žeravice z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov 
a.s, se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 za kupní cenu 57.400,- Kč, tj. 278,64 Kč/m2 a uzavření 
kupní smlouvy ve znění dle přílohy 1.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1014/31/8/2015 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v objektu k bydlení č.p. 
283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:
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VARIANTA  I.:
trvá na svém usnesení č. 735/25/7/2015, schváleném na 25. schůzi Rady města Přerova dne 3.9.2015, 
kterým:

1. zrušila své usnesení č. 686/24/5/2015 schválené na 24. schůzi Rady města Přerova dne 25. 8. 
2015.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky       
č. 293/101, jiný nebytový prostor o celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 
283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bytového domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 
285, č.p. 293, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov 
ve výši 3943/36438 za celkovou cenu 3.790.000 Kč   4.000.000,- Kč do vlastnictví pana Thu 
Hien Dinh Thi, IČ 67705464.

VARIANTA  II.
1. ruší své usnesení č. 735/25/7/2015, bod 2., schválené na 25. schůzi Rady města Přerova dne 

3.9.2015, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové 
jednotky č. 293/101, jiný nebytový prostor o celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům 
č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 
29), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bytového domu č.p. 
283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 75/10, zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 za celkovou cenu 3.790.000,- Kč do 
vlastnictví pana Thu Hien Dinh Thi, IČ 67705464.

2. schvaluje vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101, jiný 
nebytový prostor o celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 
285, č.p. 293, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bytového domu č.p. 283, č.p. 284, 
č.p. 285, č.p. 293, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha              
a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 s vyhlašovací cenou 4.000.000,- Kč                
za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek:
 doporučil z varianty I. pouze bod 2. usnesení s upravenou cenou 4.000.000 Kč.

Hlasování dle doporučení předkladatele pana Košutka: 10 pro, 1 se zdržel (Ing. arch. Horký).

1015/31/8/2015 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemek  p.č. 6850/1 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6850/1, vodní 
plocha, v k.ú. Přerov, označený dle geometrického plánu č. 6147-63/2015 jako pozemek p.č. 6850/6, 
vodní tok,  o výměře 23 m2, v k.ú. Přerov  ze spoluvlastnictví D.K.   a   I.D.,  do vlastnictví 
statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu ve výši  20 000,- Kč , tj.  869,60 Kč/m2                     

a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1016/31/8/2015 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova - části pozemku p.č. 560, ost. plocha, v k.ú. Lověšice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 560, označené dle 
geometrického plánu č.  420-99/2015, jako část „a“, o výměře  0,30 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova    
ve spoluvlastnictví  K.B., L.B.  a   L.B. za dohodnutou kupní cenu ve výši 1000,- Kč a uzavření 
kupní smlouvy ve znění dle přílohy.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1017/31/8/2015 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit    
neschválit směnu části pozemku p.č. 34, zahrada, označené dle geometrického plánu č. 604-178/2014 
jako pozemek p.č. 34/3, zahrada, o výměře 1 193 m2 ve vlastnictví statutárního města Přerova             
za pozemek p.č. 1027/1, orná půda, o výměře 3814 m2, oba v k.ú. Újezdec u Přerova, ve společném 
jmění manželů A. a  J.S.
Směna pozemků bude realizována s doplatkem rozdílu směňovaných nemovitostí a to ve prospěch
manželů S.   ve výši 297 920,- Kč a uzavření směnné smlouvy ve znění dle přílohy.

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek:
 dal protinávrh: neschválit směnu.
 poslední odstavec usnesení vypustit.

Hlasování o protinávrhu předkladatele: 11 pro jednomyslně.
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1018/31/8/2015 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)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící 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  mezi statutárním městem 
Přerov, jako pronajímatelem a  Jiřinou Netopilovou, místem podnikání Přerov II – Předmostí, 
Teličkova 3/3, IČ 76305686, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na 
dobu určitou 5 let, nejdéle do doby 30.6.2016, s účinností od 1.1.2016. Výše nájemného bude 
činit 74.294,-Kč/rok (bez DPH), tj. 550,-Kč/m2/rok. Nájemné za zařizovací předměty - 11 
termoregulačních ventilů bude činit 55,-Kč/měsíc a za 11 rozdělovačů topných nákladů 47,-
Kč/měsíc. Účelem nájmu bude využití prostoru jako prodejna potravin a opravna obuvi. 
Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2015

2. souhlasí s přenecháním části 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 výměře 86 m2  do podnájmu Josefu Jemelkovi, místem podnikání 
Přerov I – Město, Velká Dlážka 2822/48, IČ 68320248, když nájemcem   prostoru sloužícího 
podnikání je Jiřina Netopilová, místem podnikání Přerov II – Předmostí, Teličkova 3/3,         
IČ 76305686. Účelem podnájmu bude využití prostoru jako opravna obuvi.

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

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
 navrhl úpravu usnesení: nájem na dobu určitou nejdéle do 30.6.2016

Hlasování o upraveném usnesení: 11 pro jednomyslně.

1019/31/8/2015 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1019/12 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním 
městem Přerov (jako pronajímatelem a vlastníkem pozemku) a společností HyperCube a.s.,     
se sídlem Praha 4 - Krč, V Štíhlách 2051/4, PSČ: 142 00 (jako nájemcem a stavebníkem)       
ve znění dle přílohy č. 1. Předmětem smlouvy je nájem části pozemku p.č. 1019/12, ostatní 
plocha, o výměře 6 m2 v k.ú.Přerov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 29 dnů. 
Nájemné bude činit 4.672,- Kč, navýšené o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu je umístění 
dočasného objektu přenosného promostojanu LEO Express HyperCube. Součástí smlouvy je 
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ujednání, kterým statutární město Přerov udělí souhlas s umístěním stavby na předmětné části 
pozemku.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 15.12.2015

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

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1019/12, ostatní 
plocha, o výměře cca 6 m2 v k.ú. Přerov

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
 dal protinávrh: v bodě 1) usnesení neschválit uzavření nájemní smlouvy …                        

a body 2) a 3) usnesení vypustit.

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

p. Košutek, Mgr. Puchalský.

Hlasování o předloženém usnesení:
Pro: 9
Proti: Ing. Měřínský, Bc. Navrátil.

1020/31/8/2015 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerova –
části pozemku p.č.  2790/1, v k.ú. Přerov, o výměře 35 m2

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí s převedením nájemní smlouvy ze dne 23.6.2009 na  část pozemku p.č. 2790/1,         
v k.ú. Přerov, o výměře 35 m2, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a Milanem Kubáčem, místo podnikání Kosmákova 6, 750 020 Přerov, IČ 
42963231 jako nájemcem na základě dohody o postoupení práv a povinností, která bude 
uzavřena mezi  statutárním městem Přerovem  jako pronajímatelem, Milanem Kubáčem, místo 
podnikání Kosmákova 6, 750 020 Přerov, IČ 42963231 jako nájemcem a Remorte s.r.o.,         
se sídlem Heřmanova 61, 170 00 Praha 7 Holešovice, IČ 01917421 jako postupníkem. Dohoda 
o postoupení práv a povinností  bude uzavřena ve znění přílohy 2.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1 
návrhu usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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1021/31/8/2015 Nájemní smlouva mezi společností Technické služby města Přerova, 
s.r.o. a statutárním městem Přerov na nájem movitých věcí - nádob na 
směsný komunální odpad 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstci primátora Ing. Petr Měřínský a Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi společností Technické služby města Přerova, s.r.o., 
IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako 
pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem na nájem 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) ve znění dle přílohy č. 1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou se 6-
měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 785.000,-Kč/rok, ke které bude v souladu se  
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uplatněna 
daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 
1.12.2015.

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1022/31/8/2015 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
části pozemku p.č. 4811/3, v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 4811/3, ost. pl., manipulační 
plocha, o výměře 0,4 m2, v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem         
a společností Prague International Marathon spol. s r.o., se sídlem Praha 7, Františka Křížka 
11, IČ 63673738, jako vypůjčitelem, ve znění dle přílohy. Výpůjčka bude uzavřena na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky bude umístění informační cedule    
k projektu FreeRun.

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.
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1023/31/8/2015 Zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku statutárního města 
Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene umístit a provozovat  stavbu lávky  přes Bečvu U tenisu v Přerově 
dotčenou pozemky p.č.  2637/2, ost. plocha,  p.č. 2637/3, ost. plocha,  p.č. 5009/1, ost. plocha a p.č. 
6855, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vše v k.ú. Přerov dle přílohy. 
Věcné břemeno  bude spočívat  v povinnosti strpět a umožnit  oprávněnému a jím pověřeným třetím 
osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby,  včetně 
případné rekonstrukce a odstranění stavby „Lávka přes Bečvu U tenisu v Přerově“  k tíži pozemku p.č. 
2637/2, ost. plocha,  p.č. 2637/3, ost. plocha,  p.č. 5009/1, ost. plocha a p.č. 6855, koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené, vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch statutárního města Přerova.

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou. Právo odpovídající služebnosti se 
zřizuje úplatně, v jednorázové splátce, která je zjištěna podle platných cenových předpisů ve smyslu § 
16b  zákona 151/1997 Sb., ve znění pozdějších novel, a to výnosovou metodou jako pětinásobek 
ročního užitku (analogicky podle Cenové mapy pronájmu pozemků Povodí Moravy, s.p., na částku 
17,30 Kč/m2 za kalendářní rok) na částku celkem 64.356,00 Kč. K hodnotě služebnosti bude 
připočtena příslušná sazba DPH. 
Rozsah věcného břemene - služebnosti je vyznačen geometrickým plánem č.  6214-65/2015 
vypracovaným společností Geprois s.r.o.
Oprávněný uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru 
nemovitostí.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2015

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1024/31/8/2015 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 5215/5, p.č. 5215/37, oba    
v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat distribuční soustavu plynárenského zařízení - STL plynovod, včetně 
ochranného pásma a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti,         
za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  k tíži 
pozemků  p.č.  5215/5, p.č. 5215/37, oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrických plánů č. 
6055-30227/2014, č. 6159-30227/2015, a to ve prospěch společnosti  RWE GasNet s.r.o., se 
sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupené na základě plné moci   
společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 
27935311.Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu 
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stanovenou znaleckým posudkem č. 2015/202. Smlouva  o zřízení věcného břemene –
služebnosti  bude uzavřena ve znění přílohy č. 2.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.1.2016

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1025/31/8/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 526/5, v k.ú. 
Předmostí, v majetku statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného               
z věcného břemene zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy –
podzemního kabelového vedení 22 kV, provádět na součásti distribuční soustavy úpravy        
za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího 
odstranění k  tíži pozemku p.č. 526/5, v k.ú. Předmostí, v rozsahu dle geometrického plánu č. 
1142-411-115/2014, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 
405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako
povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, jako 
investorem, bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 
2015/VB/Př-009/S.I-55, ve výši 14.010,- Kč, včetně DPH. Jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene – služebnosti bude investorem uhrazena povinnému. Investor uhradí správní 
poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí. Smlouva bude uzavřena ve znění přílohy 
č. 4. 
V souladu s ust. § 3a zákona č. 416/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů má povinný právo 
na vrácení zřízených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu zřízení a to stavby 
„Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov - Předmostí“,   do 5 let od uzavření 
smlouvy. Toto právo musí povinný uplatnit písemně u investora. Zřízená práva budou 
následně Povinnému vrácena po vrácení ceny za zřízení věcného břemene.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.1.2016

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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1026/31/8/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4135/10, p.č. 
6633/2, p.č. 7279/5, vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                
z věcného břemene zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy –
podzemního kabelového vedení 22 kV, provádět na součásti distribuční soustavy úpravy        
za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího 
odstranění  k tíži pozemků p.č. 4135/10, p.č. 6633/2, p.č. 7279/5, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 6047-411-115/2014,  a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako 
povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, jako 
investorem, bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu stanovenou znaleckým posudkem          
č. 2015/VB/Př-010/S.I-55, ve výši 8.080,- Kč, včetně DPH. Jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene – služebnosti bude  investorem uhrazena povinnému. Investor uhradí 
správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí.  Smlouva bude uzavřena ve znění 
přílohy č. 4.
V souladu s ust. § 3a zákona č. 416/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů má povinný právo 
na vrácení zřízených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu zřízení a to stavby 
„Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov - Předmostí“,   do 5 let od uzavření 
smlouvy. Toto právo musí povinný uplatnit písemně u investora. Zřízená práva budou 
následně Povinnému vrácena po vrácení ceny za zřízení věcného břemene.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.1.2016

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1027/31/8/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4117, p.č. 
4118, p.č. 5097, p.č. 6588/1, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního 
města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                 
z věcného břemene zřídit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní komunikační vedení, 
provádět na podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo 
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zlepšení jeho výkonnosti k  tíži pozemků  p.č. 4117, p.č. 4118, p.č. 5097, p.č. 6588/1, vše          
v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6044-461-115/2014, a to ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura,  a.s., se sídlem Olšanská 6, Žižkov, 130 00  
Praha 3, IČ 04084063.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako 
obtíženým z věcného břemene a Česká telekomunikační  infrastruktura,  a.s., se sídlem 
Olšanská 6, Žižkov, 130 00  Praha 3, IČ 04084063, jako oprávněným z věcného břemene a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 
00 Praha 4, jako stavebníkem, bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem č. 2015/VB/Př-011/S.I-55, ve výši 15.750 ,- Kč, včetně DPH. 
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene – služebnosti bude stavebníkem uhrazena 
povinnému. Stavebník uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí.  
Smlouva bude uzavřena ve znění přílohy č. 4.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.1.2016

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1028/31/8/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 6552/22,  
p.č.6568/11, oba v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                
z věcného břemene zřídit a provozovat vodovodní  potrubí DN 100, a s tím spojeného 
omezení, spočívajícího v právu chůze a jízdy spočívající ve vstupu, vjíždění všemi dopravními 
prostředky a stavebními mechanismy  v souvislosti s opravami, údržbou, modernizací nebo 
zlepšením výkonnosti vodovodu a likvidaci potrubí k  tíži pozemků  p.č.  6552/22,  
p.č.6568/11, oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6051-313-115/2014, a to 
ve prospěch společnosti  Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02  
Přerov, IČ 47674521.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako 
povinným z věcného břemene a Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 21, 750 
02  Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným z věcného břemene a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, jako 
investorem, bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 
2015/VB/Př-012/S.I-55, ve výši 24.820 ,- Kč, včetně DPH. Jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene – služebnosti bude investorem uhrazena povinnému. Investor uhradí správní 
poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí. Smlouva bude uzavřena ve znění přílohy 
č. 4.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.1.2016
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání, k jeho 
podpisu dle bodu 1. návrhu usnesení a podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 
na základě tohoto právního jednání.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1029/31/8/2015 Vypořádání  majetkoprávních vztahů v souvislosti s investiční akcí 
"Oprava  zábradlí mostu přes Strhanec u  garáží v Přerově u 
zemědělské školy "

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č.  6849/13,  vodní plocha,     
o výměře 142 m2, v k.ú. Přerov, obec Přerov mezi Povodím Moravy, s.p. IČ 70890013,           
se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako 
nájemcem, ve znění dle přílohy, za účelem provedení stavby „Oprava  zábradlí mostu přes 
Strhanec u garáží v Přerově u zemědělské školy". 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, ode dne protokolárního předání staveniště 
do dne dokončení stavby a následného majetkoprávního vypořádání, tj. do dne vkladu práva 
věcného břemene - služebnosti do katastru nemovitostí, maximálně však na dobu 5 let.
Nájemné je stanoveno dohodou smluvních stran ve výši 17,30Kč/m2/rok, tj. 15.137,50 
Kč/rok.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.12.2015

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit, umístit a provozovat stavbu "Oprava  zábradlí mostu přes Strhanec u garáží v Přerově     
u zemědělské školy " na pozemku  p.č. 6849/13, vodní plocha, v k.ú. Přerov dle přílohy č.1. 
Věcné břemeno v sobě zahrnuje také právo vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených 
třetích osob na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provádění údržby, kontroly            
a oprav, či  odstraňování stavby "Oprava zábradlí mostu přes Strhanec u garáží v Přerově u 
zemědělské školy ", a to ve prospěch  statutárního města Přerov.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, v jednorázové splátce, která bude vypočtena výnosovou 
metodou jako pětinásobek ročního užitku (ročního nájemného) vynásobeného rozsahem 
věcného břemene. Úhrada bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerov jako budoucím oprávněným z 
věcného břemene na straně jedné a společností  Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, 
Dřevařská 11, PSČ 601 75,  IČ 70890013, jako budoucím povinným z věcného břemene na 
straně druhé.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 dnů  ode dne, kdy bude zaměřena 
stavba a budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného 
břemene geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude  zaměřen 
rozsah věcného břemene  na výše uvedených pozemcích, avšak nejpozději do 12 měsíců od 
vydání kolaudačního souhlasu.
Budoucí oprávněný  uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní 
poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.
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Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.12.2015

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

Hlasování:
Pro: 9
Zdrželi se: Mgr. Puchalský, Ing. Holan.

1030/31/8/2015 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí „ Umístění 
kabelu pro VO Přerov-Osmek – u zemědělské školy“

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní  smlouvy na nájem části pozemku  p.č.  5115/1,  ost. plocha         
o      18 m2, v k.ú. Přerov mezi Olomouckým krajem,  IČ 60609460, se sídlem Krajského 
úřadu v Olomouci-Hodolanech, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, zastoupený Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ  70960399, se sídlem Olomouc, Lipenská 
120, PSČ 772 11, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerovem jako nájemcem, ve 
znění dle přílohy. 
Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31.12.2017. Výše úhrady nájemného bude stanovena 
dle Cenového věstníku MF č.1/2014, kde je uvedena maximální výše nájemného pro lokalitu 
Přerov ve výši 40,- Kč/m2/rok, celková výměra předmětu nájmu je 18 m2, tedy celkem 720,-
Kč/rok (40,- kč/m2/rok x 18 m2).
Účelem nájmu bude  umístění kabelu pro VO do tělesa silnice III/04724 v rámci akce „Přerov-
Osmek-U zemědělské školy“.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.12.2015

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
založit  veřejné osvětlení  do tělesa silnice III/04724 v rámci akce „Přerov-Osmek-                 
U zemědělské školy“ .  
Věcné břemeno  bude spočívat  v povinnosti strpět a umožnit  oprávněnému a jím pověřeným 
třetím osobám  strpět provádění veškerých oprav a běžné údržby zemního kabelu a sloupu VO 
k tíži pozemku  p.č.  5115/1, ostatní  plocha, v rozsahu uvedeném v situačním nákrese  v k.ú. 
Přerov, a to ve prospěch  statutárního města Přerova. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za 
jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem.  Nedosáhne-li výpočet náhrady částky 
1000,- Kč,  je stanovena  náhrada za zřízení služebnosti v minimální výši 1000,-  Kč, která 
bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí          
o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím oprávněným z 
věcného břemene na straně jedné a Olomouckým krajem,  IČ 60609460, se sídlem Krajského 
úřadu v Olomouci-Hodolanech, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, zastoupený Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ  70960399, se sídlem Olomouc, Lipenská 
120, PSČ 772 11, jako budoucím povinným z věcného břemene na straně druhé.
Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 

posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru 
nemovitostí.
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Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.12.2015

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

Primátor Mgr. Puchalský:
 navrhl úpravu usnesení - doplnit do bodu 1) usnesení: Nájem bude uzavřen na dobu určitou   

do 31.12.2017

Hlasování o doplněném usnesení: 11 pro jednomyslně.

1031/31/8/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova  –  bytové jednotky 124/6

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod – doprodej bytové jednotky č. 124/6       
v objektu  k bydlení č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 36 v k.ú. 
Přerov (Kratochvílova 22) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 36, zast. plocha a nádvoří, 
o výměře 485 m2, v k.ú. Přerov ve výši 1052/10264 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
1052/10264 na pozemku p.č. 36, zast. plocha a nádvoří, o výměře 485 m2, v k.ú. Přerov.

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

statutárního města Přerova – úplatného převodu – doprodeje bytové jednotky č. 124/6              
v objektu  k bydlení č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 36    
v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
36, zast. plocha a nádvoří, o výměře 485 m2, v k.ú. Přerov ve výši 1052/10264 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 1052/10264 na pozemku p.č. 36, zast. plocha a nádvoří,         
o výměře 485 m2, v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -–
úplatného převodu – doprodeje bytové jednotky č. 124/6 v objektu  k bydlení č.p. 124, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 124, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 36, zast. plocha a nádvoří,              
o výměře 485 m2, v k.ú. Přerov ve výši 1052/10264 a příslušného spoluvlastnického podílu     
ve výši 1052/10264 na pozemku p.č. 36, zast. plocha a nádvoří, o výměře 485 m2, v k.ú. 
Přerov.

Předkladatel materiálu Ing. Měřínský:
 doporučil variantu II. usnesení.
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Hlasování o variantě II. usnesení:
Pro: 10.
Zdržel se: Bc. Navrátil.

1032/31/8/2015 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 4946/1 v k.ú. Přerov-
zateplení bytového domu č.p. 49

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu ,,Regenerace a revitalizace bytového 
domu, Mervatova 49/3" na pozemku p.č. 4946/1 v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem 
Přerov, jako vlastníkem pozemku a Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 49, 
Mervartova 3 v Přerově, se sídlem Přerov, Mervartova 49/3, IČ: 29462134, jako žadatelem,    
ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 29.2.2016

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1033/31/8/2015 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 412/1 v k.ú. Lýsky-
zateplení RD p.č. 78, ul. Dědina, Přerov IX-Lýsky

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu ,,Snížení energetické náročnosti RD, 
Dědina, Přerov IX-Lýsky, 75 124 Přerov", na pozemku v k.ú. Lýsky mezi statutárním městem 
Přerov, jako vlastníkem pozemku a p. F.M. jako žadatelem ve znění dle přílohy 1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 29.2.2016

2. pověřuje náměstka primátora p. 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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Přestávka 16.10 – 16.20 hodin.

9. ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

1034/31/9/2015 Úprava platů ředitelů 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 12. 2015 úpravu příplatku za vedení 
ředitelů základních škol zřízených statutárním městem Přerovem, dle Vnitřního předpisu č. 2/2007 
Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Přerov, 
ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.11.2015

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1035/31/9/2015 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru 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: 15.12.2015

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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10.  SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

1036/31/10/2015 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (2+2), o ploše 54,45 m2, v domě č. p. 466, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4672/3, v k. ú. Přerov, Osmek, 
č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s ***, za nájemné ve výši 
2 691,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 6. 2016 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1), o ploše 66,40 m2, v domě č. p. 2506, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/8, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť IV, č. o. 15 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s *** za nájemné ve výši          
3 268,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 6. 2016 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. 32 (1+kk), o ploše 39,15 m2, v domě č. p. 
2582, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5198/13, v k. ú. Přerov, 
J. J. z Brandýsa, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s *** 
za nájemné ve výši 1 935,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno 
o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 30. 6. 2016 s možností 
prodloužení. Podmínkou je uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+2), o ploše 43,43 m2, v domě č. p. 2146, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1156, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s *** za nájemné ve výši 
1 931,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 30. 6. 2016 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 59,85 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. 5), s p***, za nájemné ve výši 
2 662,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 30. 6. 2016 s možností prodloužení, 
za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu pana R.S.. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 33 (1+1), o ploše 28,91 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. 6), s *** 
za nájemné ve výši 1 423,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno 
o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 30. 6. 2016 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.
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7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (1+2), o ploše 56,54 m2, v domě č. p. 1949, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1160, v k. ú. Přerov, nám. Fr. 
Rasche, č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s *** 
za nájemné ve výši 2 514,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 30. 6. 2016 s 
možností prodloužení, za podmínky dodržení splátkového kalendáře. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+3), o ploše 79,80 m2, v domě č. p. 741, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 915, v k. ú. Přerov, Husova, č. 
o. 9 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s ***, za nájemné ve výši 
3 944,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 30. 6. 2016 s možností prodloužení. 
Podmínkou je uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu panem J.Z., 
dodržení splátkového kalendáře u dluhu vůči městu a převzetí bytu ve stavu v jakém se 
nachází, případné opravy si bude hradit sám. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. 5 
(1+1), o ploše 44,60 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. 9) s *** za nájemné ve výši      
1 582,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné            
za zařizovací předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou do 30. 6. 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.

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 15 (1+0), o ploše 26,46 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2255, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 4037, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, č. o. 32 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 10) s panem ***, za nájemné ve výši 939,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 10, na dobu určitou do 30. 6. 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.

11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 10 (1+1), o ploše 50,40 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 3456, v k. ú. Přerov, Fügnerova, č. o. 1 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 11) s panem *** za nájemné ve výši 1 788,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 11, na dobu určitou do 30. 6. 2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

12. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 6 (1+0), o ploše 25,24 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 panem *** za nájemné ve výši 895,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 12, na dobu určitou do 30. 6. 2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

13. ruší usnesení č. 920/29/9/2015 (bod 15 – n***) přijaté na 
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29. schůzi Rady města Přerova konané dne 29. 10. 2015.

14. neschvaluje  vrací žádost k uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Jižní čtvrť 
II/5 s panem ***  k projednání zpět do Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních 
záležitostech a pro hospodaření s obecními byty.

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s panem ***

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Jižní čtvrť IV/17 s paní 
***

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s paní 
***

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Kojetínská 5 s panem 
***

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení - bezbariérovému bytu v 
Přerově, v domě s pečovatelskou službou v Přerově, Jižní čtvrť I/25, s paní ***

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.1.2016

Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil:
 navrhl upravit bod 14) usnesení: žádost vrátit k projednání do Komise pro projednávání 

záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty.

Hlasování o upraveném usnesení: 11 pro jednomyslně.

1037/31/10/2015 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 9 osobám a osobám          
s nimi společně posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové 
zprávy. Vydaný souhlas platí do 30. 11. 2016.

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

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.11.2015
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Hlasování: 10 pro, 1 proti (Ing. Měřínský).

11.  RŮZNÉ

1038/31/11/2015 Cyklobus Bečva – změna ve financování záměru a uzavření smlouvy     
o sdružení veřejných zadavatelů 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 979/30/10/2015 ze 30. schůze konané dne 12. listopadu 2015, kterým byl 
schválen záměr zajištění provozu cyklobusu Bečva na léta 2016 a 2017 a podán návrh 
Zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o společném postupu veřejných zadavatelů     
při zadání veřejné zakázky na zajištění provozu veřejné autobusové linky cyklobusu Bečva      
na období 2016 a 2017, a to za podmínek specifikovaných ve Smlouvě o vzniku společnosti 
dle přílohy č. 1 výše uvedeného usnesení.

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

3 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 uvedených ve Smlouvě o vzniku společnosti 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

4 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření a k podpisu Smlouvy          
o vzniku společnosti dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (p. Neuls).

1039/31/11/2015 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2016

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 schválit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,      
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení těchto 
programů pro poskytování dotací:

 "Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2016" s tím,                       
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že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2016 na podporu účelu 
uvedeného v tomto programu činí max. 450 000 Kč,

 "Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru 
památkově významných staveb na území města  pro rok 2016" s tím, že předpokládaný objem 
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2016 na podporu účelu uvedeného v tomto 
programu činí max. 150 000 Kč;

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit:

 "Zásady pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty" schválené usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 94/5/9/2007 ze dne 
16.04.2007,

 "Zásady pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných objektů na území 
města Přerova" schválené usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 510/24/5/2005 ze dne 
19.10.2005.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1040/31/11/2015 Dotace na projekt "Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny    
ve vybraných lokalitách Přerovska"

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 22 900,-- Kč 

spolku Naše společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, 750 02 Přerov I -
Město, IČ: 26550997, na projekt "Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny                
ve vybraných lokalitách Přerovska";

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

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

rozpočet
po úpravě

3322 830 Zachování a obnova kulturních 
památek

661,0 - 22,9 638,1

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 206,1 + 22,9 229,0

VARIANTA  II.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10 000,-- Kč 

spolku Naše společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, 750 02 Přerov I -
Město, IČ: 26550997, na projekt "Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny                
ve vybraných lokalitách Přerovska";
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet
po úpravě

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 661,0 - 10,0 651,0

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 206,1 + 10,0 216,1

VARIANTA  III.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace spolku Naše společná 
krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, 750 02 Přerov I - Město, IČ: 26550997, na projekt 
"Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny ve vybraných lokalitách Přerovska".

Diskuse:
Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek:

 doporučil variantu III. usnesení.

p. Pospíšilík:
 doporučil variantu II. usnesení.

Primátor Mgr. Puchalský:
 doporučil hlasovat postupně od varianty I. usnesení.

Hlasování o variantě I. usnesení:  nikdo nehlasoval pro.

Hlasování o variantě II. usnesení: 
Pro: Ing. Holan, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, 

Ing. arch. Horký, p. Neuls, p. Pospíšilík.
Proti: Ing. Měřínský.
Zdržel se: p. Košutek.

1041/31/11/2015 Příprava projektů spolufinancovaných z ITI

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přípravu projektů, u kterých se plánuje spolufinancování z ITI, dle přílohy č.1

2. ukládá odboru řízení projektů a investic zahájit přípravu projektů dle přílohy č. 1

3. ukládá odboru ekonomiky zajistit pro rok 2016 finanční prostředky ve výši 4 424 000 Kč      
na přípravu projektů dle přílohy č. 2

4. ukládá náměstkovi primátora Ing. Petru Měřínskému předložit na zasedání 
Zastupitelstva města Přerova na vědomí strategii Olomouckého kraje ITI a přehled 
projektů ITI města Přerova.
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Primátor Mgr. Puchalský:
 navrhl bod 4) usnesení: RM ukládá náměstkovi primátora Ing. Petru Měřínskému 

předložit na zasedání Zastupitelstva města Přerova na vědomí strategii Olomouckého 
kraje ITI a přehled projektů ITI města Přerova.

Hlasování o doplněném usnesení: 11 pro jednomyslně.

1042/31/11/2015 Petice „Za vybudování asfaltového povrchu na komunikaci v místní 
části Přerov IV – Kozlovice, ulice Lány“

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí petici „Za vybudování asfaltového povrchu na komunikaci v místní části 
Přerov IV – Kozlovice, ulice Lány“,

2. ukládá náměstkovi primátora Pavlu Košutkovi odpovědět na petici v rozsahu dopisu, který 
je přílohou tohoto materiálu.

Primátor Mgr. Puchalský:
 navrhl doplnit do bodu 2) usnesení: … v rozsahu dopisu, který je přílohou tohoto 

materiálu.

Hlasování o doplněném usnesení: 11 pro jednomyslně.

1043/31/11/2015 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2016 
jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města 
Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby stanovilo        
ve smyslu § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Přerova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru 
paušální částku, která přísluší v roce 2016 jako náhrada výdělku, ušlého v souvislosti s výkonem jejich 
funkce ve výši 250,- Kč za jednu hodinu výkonu funkce v rozsahu a za podmínek uvedených              
v důvodové zprávě.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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1044/31/11/2015 Podněty a připomínky z  11. zasedání Zastupitelstva města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat            
se podněty a připomínkami vznesenými na 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. V. Puchalský

Termín: 11.12.2015

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1045/31/11/2015 Členství ve spolku HC ZUBR PŘEROV z.s.

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit členství statutárního města Přerova    

ve spolku HC ZUBR PŘEROV z.s., IČ: 70259747, se sídlem Přerov, Petřivalského 5 (dále jen 
HC ZUBR PŘEROV, z.s.),

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit stanovy spolku HC ZUBR PŘEROV 
z.s. ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat Bc. Tomáše Navrátila a v době jeho 
nepřítomnosti Ing. Petra Měřínského jako zástupce statutárního města Přerova na jednání 
valné hromady spolku HC ZUBR PŘEROV z.s. ve všech projednávaných záležitostech,

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit paní Ludmilu Tomaníkovou a v době 
její nepřítomnosti Mgr. Přemysla Dvorského, PhD. jako zástupce statutárního města Přerov     
na jednání dozorčí rady spolku HC ZUBR PŘEROV z.s. ve všech projednávaných 
záležitostech,

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podání písemné přihlášky pro vznik 
členství statutárního města Přerova ve spolku HC ZUBR PŘEROV z.s.,

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit Bc. Tomáše Navrátila právním 
jednáním dle bodu 5. usnesení včetně jeho podpisu.

VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit členství statutárního města Přerova ve spolku 
HC ZUBR PŘEROV z.s., IČ: 70259747, se sídlem Přerov, Petřivalského 5 (dále jen HC ZUBR 
PŘEROV, z.s.).
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Předkladatel materiálu primátor Mgr. Puchalský:
 doporučil variantu I. usnesení.

Hlasování o variantě I. usnesení: 11 pro jednomyslně.

1046/31/11/2015 Návrh na personální změnu

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova odvolat v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností      
k 31. 12. 2015 z funkce člena Kontrolního výboru MUDr.  Mgr. Tomáše Kocourka,

2. 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, s účinností      
k 31. 12. 2015 z funkce člena Výboru pro místní části pana Miloslava Šváčka,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů do funkce člena 
Výboru pro místní části Mgr. Kamila Šromotu, a to s účinností k 1. 1. 2016.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

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

1047/31/12/2015 Podnět člena Rady města Přerova pana Radka Pospíšilíka

Rada města Přerova po projednání:

1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému deklarovat záštitu nad projektem "Svět 
lovců mamutů v Přerově - Předmostí"

2. jmenuje vedoucím projektového týmu projektu "Svět lovců mamutů v Přerově - Předmostí"
člena Rady města Přerova pana Radka Pospíšilíka a zároveň jej zmocňuje ustavit z úředníků
Magistrátu města Přerova projektový tým.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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13.  ZÁVĚR

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 31. schůzi Rady města Přerova dne 26. listopadu 2015 
v 17.45 hodin.

V Přerově dne 1. prosince 2015

       Mgr. Vladimír Puchalský                                                                                Ing. Vladimír Holan
primátor Statutárního města Přerova                                                                  člen Rady města Přerova


