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ZÁPIS

z 32. schůze Rady města Přerova konané dne 10. prosince 2015

PROGRAM:

1. Zahájení primátor
2. Volba ověřovatele zápisu primátor
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3.1 Návrh na personální změny primátor
3.2 Plnění Plánu pro Přerov za období od listopadu 2014 do 

listopadu 2015
primátor

4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 21 Ing. Měřínský
4.1.1 Rozpočtové opatření č. 21 - dodatek Ing. Měřínský
4.2 Přerovská rozvojová, s. r. o. - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí návratné finanční výpomoci
Ing. Měřínský

5. Rozvojové záležitosti
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Regenerace Přerov II  - Předmostí, etapa 10, (Tyršova, 

Teličkova)
Ing. Měřínský

6.2 Veřejná zakázka „Prezentace archeologických nálezů v Přerově“ 
– rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem

Ing. Měřínský

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

Ing. Měřínský

6.4 Veřejná zakázka „Restaurování nástropní dekorativní nástěnné 
malby“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

Ing. Měřínský

6.5 Veřejná zakázka „Podpora programových produktů firmy ESRI 
pro roky 2016 – 2018“ - schválení výsledku zadávacího řízení a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Ing. Měřínský

6.6 Veřejná zakázka „Provizorní oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, 
Vinohrádky, Stavební úpravy proluky ul. Bratrská, Rekonstrukce  
kontejnerového  stání Malá Dlážka (k.ú. Čekyně,  k.ú. Přerov)“ -
rozhodnutí o vyloučení uchazečů, rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem

Ing. Měřínský

6.7 Veřejná zakázka „Aktualizace  DTMM  pro GIS  MMPr“ –
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Ing. Měřínský

7. Majetkoprávní záležitosti
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v 

majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 455/2  v 
k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek
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7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 263 v 
k.ú. Předmostí.

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 805/6 v 
k.ú. Dluhonice

p. Košutek

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5730 v 
k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova -  pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6704/11 
v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - nájem parkovacích stání na 
ul. Husova v Přerově 

p. Košutek

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova, pozemků p.č. 5852/1, 
p.č. 5853/1, p.č. 5853/2, vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. st. 
304, p.č. 450/1, oba v k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

7.1.9 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod  nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov  pozemku p.č. 
7166/8, p.č. 7164/16  a  p.č. 7164/21  vše v k.ú. Přerov. 

p. Košutek

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věci z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 151/8, 
p.č. 200/6 a p.č. 200/7 vše v k.ú. Vinary u Přerova 

p. Košutek

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 647 v 
k.ú. Předmostí 

p. Košutek

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova - způsob prodeje parkovacích 
karet pro volné parkování na parkovišti na střeše obchodní 
galerie (budova bývalého Prioru) na ul. Čechova v Přerově

Ing. Měřínský

7.2.1 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov 
– pozemků p.č. 2624/1, p.č. 2624/2, p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 
2625/4, p.č. 2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/23, 
p.č. 2626 vše v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerov – spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3118/3 v k.ú. 
Přerov

p. Košutek

7.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice 

p. Košutek

7.3.1 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 2167/3,p.č. 2167/6, a p.č. 4967/2  vše ostatní 
plocha, ostatní komunikace   v k.ú. Přerov

p. Košutek

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

p. Košutek

7.5.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  -
nájem části pozemku p.č  4293/1 a p.č. 5196/1, oba v k.ú. 
Přerov.

p. Košutek

7.5.2 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí

p. Košutek

7.5.3 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova –
dohoda o skončení nájmu k části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. 
Čekyně 

p. Košutek
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7.5.4 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 1961/1, pozemku p.č. 1961/2, pozemku p.č. 
1961/4, části pozemku p.č. 1981/1, části pozemku p.č. 1981/37, 
části pozemku p.č. 1981/48 a části pozemku p.č. 4986/1 vše 
v k.ú. Přerov                                                                                                                  

p. Košutek

7.5.5 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 
1573, bydlení, příslušná k části obce Přerov I. –Město                                                                                                      

p. Košutek

7.5.6 Nájem nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 1195 v k.ú. Žeravice.  

p. Košutek

7.5.7 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
–  prostoru sloužícího podnikání v objektech jiná stavba č.p. 84, 
č.p. 47, č.p. 83, příslušných k části obce Přerov I – Město, které 
jsou součástí pozemku p.č. 155, p.č. 180, p.č. 179, v k.ú. Přerov 
(Bratrská 2, nám. T.G.M. 5, nám. T.G.M. 4). 

p. Košutek

7.5.8 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě se spol. Televize Přerov s.r.o. 
na nájem prostoru sloužícího podnikání ve stavbě občanského 
vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.5.9 Dodatky k nájemním smlouvám uzavřeným mezi statutárním 
městem Přerov a spol. Tovega Grand s.r.o., spol. ABS trading 
CZ s.r.o. a Renatou Rédrovou na nájem prostor sloužících 
podnikání v jiné stavbě č.p. 77 (Palackého 1), příslušné k části 
obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. 
Přerov

p. Košutek

7.5.10 Dodatek k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a 
spol. VELUTOX s.r.o. na nájem prostoru sloužícího podnikání 
v jiné stavbě č.p. 1072 (Velká Dlážka 46), příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. 
Přerov

p. Košutek

7.5.11 Dodatky k nájemním smlouvám mezi statutárním městem Přerov 
a Naděždou Vinklárkovou na nájem jednotek č. 2588/101 a č. 
2588/102 v bytovém domě č.p. 2587, 2588, 2589 (Klivarova 6, 4, 
2), příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na 
pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.7.1 Zřízení věcného břemene  - služebnosti na nemovitém majetku 
statutárního města Přerova – na pozemku p.č. 5297/2 a p.č. 
5290/103 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 4516/1 
v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova.

p. Košutek

7.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 5196/1 
v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  

p. Košutek

7.7.4 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 255/1, 
p.č. 4997, oba v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města 
Přerova.  

p. Košutek

7.7.5 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 30/7, 
v k.ú. Předmostí p.č. 6698/3, p.č. 6705/3, oba v k.ú. Přerov, 
v majetku statutárního města Přerova.  

p. Košutek

7.7.6 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 
5611/50, p.č.5611/38, oba v k.ú. Přerov, v majetku statutárního 
města Přerova

p. Košutek
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7.8.1 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerov  –  objektu bydlení č.p. 1134,  příslušném k části obce 
Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 4726, pozemku 
p.č. 4726 a části p.č. 4724/1, vše v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.9.1 Převod movité věci – rolby OKAY 3000 z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví společnosti PERFECT ICE s.r.o.

p. Košutek

7.12.1 Uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souvislosti s 
realizací stavby „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, 
Přerov – Předmostí“

p. Košutek

7.12.2 Smlouva o spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně při 
zakládání květinových záhonů  z přímého výsevu včetně 
poradenské činnosti pro správce i veřejnost

Ing. Měřínský

7.12.3 Vypracování projektové dokumentace na opravu opěrné zídky na 
� ábř.. R. Lukaštíka v Přerově 

Ing. Měřínský

7.12.4 Vypracování projektové dokumentace na „k.ú Přerov –
Parkoviště – 20 stání v ulici Tománkova, parc.č. 1981/35“

Ing. Měřínský

7.13.1 Záměr statutárního města Přerova – zateplení obvodového 
pláště včetně oprav lodžií a souvisejících prací u domu 
s pečovatelskou službou Trávník 1 v Přerově.  

Ing. Měřínský

7.13.2 Výpověď z nájmu bytu v domě Velké Novosady 4 Ing. Měřínský
8. Školské záležitosti
8.1 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem  
Bc. Navrátil

8.2 Hodnocení práce ředitelů Bc. Navrátil
8.3 Odměny ředitelům škol a školských zařízení  Bc. Navrátil
8.4 Předfinancování mateřské školy zařazené do Programu podpory 

ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
Bc. Navrátil

8.5 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2016 Bc. Navrátil
8.6 Žádost o poskytnutí dotace – KMK Zubr Přerov Bc. Navrátil
9. Sociální záležitosti Bc. Navrátil
9.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu Bc. Navrátil
9.2 Žádost o poskytnutí dotace - Domov Alfreda Skeneho Pavlovice 

u Přerova
Bc. Navrátil

9.3 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení 
§ 33 odst. 6 zákona 

Bc. Navrátil

9.4 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na 
území statutárního města Přerova

Bc. Navrátil

10. Různé
10.1 Dotace na II. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově - doplnění

usnesení ZM č. 326/11/8/2015
p. Košutek

10.2 Návrh na uzavření smlouvy – webmastering. Ing. Měřínský
10.3 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací 

zřízených Statutárním městem Přerov 
Bc. Navrátil

10.4 Zahraniční pracovní cesta - Ozimek (Polsko) primátor
10.5 Pracovní skupina pro zabezpečení oslav roku 2016 primátor
10.6 Vnitřní předpis č. …../2015 – Pravidla pro čerpání prostředků 

Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova a pro 
poskytování příspěvku na stravování členům Zastupitelstva 
města Přerova, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, 
z rozpočtu statutárního města Přerova

primátor

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

12. Závěr, tiskové zprávy primátor
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Přítomni:

A. Předsedající: Mgr. Vladimír Puchalský

B. Členové Rady města:

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

C.  Omluveni: p. Rudolf Neuls

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

F. Zapisovatelka Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 32. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 10. prosince
2015 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 10 členů Rady města, z jednání 
byl omluven p. Rudolf Neuls . Rada města byla schopna se právoplatně usnášet. 

2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Primátor Mgr. Puchalský navrhl úpravu programu z důvodu žádosti náměstka Ing. Měřínského o 
dočasné uvolnění ze schůze rady pro neodkladnou pracovní záležitost.
Úprava programu: projednat předlohy dle navrženého programu - body 3.-6. a dále předlohy 
navrhované náměstkem Ing. Měřínským – 7.12.2, 7.12.3, 7.12.4, 7.13.1, 7.13.2, 10.2
Dále primátor Mgr. Puchalský navrhl stáhnout bod 7.1.12.

Hlasování o programu: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

Ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze Rady města byl navržen náměstek primátora Pavel 
Košutek. 

Hlasování o ověřovateli: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

1048/32/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 32. schůze Rady města 
Přerova konané dne 10. prosince 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 32. schůze Rady města Přerova konané dne 10. prosince 2015,
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2. schvaluje náměstka primátora Pavla Košutka ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze Rady 
města Přerova.

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

1049/32/3/2015 Návrh na personální změny

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

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává s účinností k 31. 12. 2015 z funkce členky Komise životního prostředí paní Elenu 
Skoupilovou,

2. jmenuje s účinností od 1. 1. 2016 do funkce člena Komise životního prostředí pana Lukáše 
Zahradníka.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

1050/32/3/2015 Plnění Plánu pro Přerov za období od listopadu 2014 do listopadu 2015

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje informace o postupu plnění Plánu pro Přerov za období 
od listopadu 2014 do listopadu 2015.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

1051/32/4/2015 Rozpočtové opatření č. 21

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

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

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)
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1052/32/4/2015 Rozpočtové opatření č. 21 - dodatek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

1053/32/4/2015 Přerovská rozvojová, s. r. o. - uzavření Veřejnoprávní smlouvy            
o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy        
o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Přerov jako 
poskytovatelem a Přerovskou rozvojovou, s. r. o., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 
79/3, IČ 27831337, jako příjemcem, ve výši 3 000 000 Kč za účelem financování projektu 
Parkovací dům pro kola, Přerov, za podmínky uzavření Dohody o ukončení platnosti smlouvy 
o úvěru, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Návratnou finanční výpomoc je 
povinen příjemce vrátit do rozpočtu poskytovatele nejpozději do 20.12.2020, a to                    
v pravidelných pololetních splátkách ve výši 300 000 Kč, přičemž první splátka bude 
uhrazena ke dni 20.06.2016. Návratná finanční výpomoc je poskytována jako bezúročná,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dohody o ukončení platnosti 
smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/960/15/LCD ze dne 
29.10.2015 mezi Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 
00, IČ 45244782, jako věřitelem a statutárním městem Přerov jako ručitelem, a to ve znění dle 
přílohy č. 2 důvodové zprávy,   

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

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

rozpočet po 
úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 86 005,4 * - 3 000,0 83 005,4

6409 210 Ostatní činnosti jinde nezařazené 
(Přerovská rozvojová, s. r. o.) 

2 000,0 + 3 000,0 5 000,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 25 702,7 * + 3 000,0 28 702,7
* počáteční stav navazuje na jiný materiál
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4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Petra 
Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1. a 2. návrhu na usnesení včetně 
jejího podpisu.

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová

Termín: 31.12.2015

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a Přerovskou 
rozvojovou, s. r. o., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, IČ 27831337, jako příjemcem, ve 
výši 3 000 000 Kč za účelem financování projektu Parkovací dům pro kola, Přerov.

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel Ing. Měřínský: 10 pro

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

- bez písemné předlohy

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE  INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

1054/32/6/2015 Regenerace Přerov II  - Předmostí, etapa 10, (Tyršova, Teličkova)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o projektu  Regenerace Přerov II  - Předmostí, etapa 10, (Tyršova, 
Teličkova),

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednáním a podpisům právních jednání 
a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci dotace z Ministerstva pro 
místní rozvoj, podprogramu Regenerace panelových sídlišť v roce 2016.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

1055/32/6/2015 Veřejná zakázka „Prezentace archeologických nálezů v Přerově“ –
rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené zadavatelem pro otevírání 
obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu „Prezentace archeologických nálezů v Přerově“,
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2. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Prezentace 
archeologických nálezů v Přerově“ uchazeče SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov 
I-Město, 750 02 Přerov, IČ 47155558, z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném 
rozsahu,

3. rozhodla , v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávacími podmínkami a vnitřním 
předpisem č. 9/2012, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Prezentace archeologických nálezů v Přerově“, která byla předložena uchazečem PSS 
Přerovská stavební a.s., Přerov - Přerov I - město, Skopalova 2861/7, PSČ 75002, IČ 
27769585,

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností PSS Přerovská stavební a.s., Přerov - Přerov I - město, Skopalova 2861/7, PSČ 
75002, IČ 27769585, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Prezentace 
archeologických nálezů v Přerově“.

               
Cena za plnění bude činit 1 164 345,77 Kč bez DPH, tj. 1 408 585,38 Kč vč. DPH.

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

1056/32/6/2015 Veřejná zakázka „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky 
Muzea Komenského v Přerově, p.o.  v prostorách zámku, Horní 
náměstí 1, Přerov“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o 
zrušení výběrového řízení, schválení zadávacích podmínek a zahájení 
nového výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené zadavatelem pro otevírání 
obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky Muzea Komenského v 
Přerově, p.o.  v prostorách zámku, Horní náměstí 1, Přerov“,

2. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vytvoření 
komunikačního centra pro návštěvníky Muzea Komenského v Přerově, p.o.  v prostorách 
zámku, Horní náměstí 1, Přerov“ uchazeče Robert Hloch, 750 02, Přestavlky 70, IČ 
65921071, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,

3. ruší výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Vytvoření komunikačního 
centra pro návštěvníky Muzea Komenského v Přerově, p.o.  v prostorách zámku, Horní 
náměstí 1, Přerov“, z důvodu vyloučení všech uchazečů z výběrového řízení,

4. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Vytvoření 
komunikačního centra pro návštěvníky Muzea Komenského v Přerově, p.o.  v prostorách 
zámku, Horní náměstí 1, Přerov“ dle příloh č. 3 - 5,
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5. schvaluje zahájení nového výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
dodávky „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky Muzea Komenského v Přerově, 
p.o.  v prostorách zámku, Horní náměstí 1, Přerov“, postupem dle ustanovení § 18 odst. 5 
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
vnitřním předpisem č. 9/2012, za předpokladu finančního krytí akce,

6. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

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

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

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

42964610

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

12105546

5. Jiří Mraček, Podzámčí 610, 751 01, Tovačov - Tovačov I-Město 67709117

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

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

Pořadové 
číslo

Člen komise Organizace Náhradník Organizace

1. Mgr. Robert Pavlíček Zástupce 
zadavatele

Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele

2. Ing. Radovan Urválek interiérový 
designer

Ing. Jaroslav Klímek projektant a návrhář 
nábytku

3. Mgr. Kristýna Sehnálková Muzeum 
Komenského

Ing. Zdeněk Zajíček Muzeum 
Komenského

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

8. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 
zakázce podle bodu 4 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídky, Rozhodnutí o 
vyloučení uchazečů a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a dalších souvisejících 
dokumentů,

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

1057/32/6/2015 Veřejná zakázka „Restaurování nástropní dekorativní nástěnné 
malby“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

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

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Restaurování 
nástropní dekorativní nástěnné malby“ dle příloh č. 1 - 3,

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
„Restaurování nástropní dekorativní nástěnné malby“, 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. Surma Radomír, Mgr., Ak. mal., Lípy 105, 783 42 Slatinice -

2. Balcarová Romana, Ak. mal., Englišova 72, 74601 Opava .

3. Dočekalová Marie, Sv. Čecha 24/661, 767 01 Kroměříž .

4. Rohlík Dušan, Mgr. art., Hoštejn 41 789 01 Zábřeh 72906227

5. Valchářová Blanka, Ak. mal., Gagarinova 12, 746 01 Opava -

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

Pořadov
é číslo

Člen komise Organizace Náhradník Organizace

1. Ing. arch. Jan Horký Zástupce zadavatele Rudolf Neuls Zástupce zadavatele

2. Mgr. Radim Himmler Muzeum Komenského Mgr. Hana Holásková restaurátorka

3. Ing. Josef Březina MMPr, odd. ochrany 
životního prostředí a 
památkové péče

Mgr. Miroslava Švástová MMPr, odd. ochrany 
životního prostředí a 
památkové péče

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

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

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

Hlasování: 7 pro (Ing. Měřínský, Bc. Navrátil, p. Košutek, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, Ing.arch. 
Horký, p. Pospíšilík), 3 se zdrželi (Mgr. Puchalský, Ing. Holan, Ing. Vrána), 1 omluven (p. Neuls)

1058/32/6/2015 Veřejná zakázka „Podpora programových produktů firmy ESRI pro 
roky 2016 – 2018“ - schválení výsledku zadávacího řízení a uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem

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

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevření obálky s nabídkou vyzvaného 
zájemce, posouzení nabídky a k jednání s dodavatelem ustanovené pro veřejnou zakázku 
„Podpora programových produktů firmy ESRI pro roky 2016 – 2018“ vázané na posouzení 
nabídky jediného vyzvaného zájemce,

2. rozhodla o výběru nabídky na veřejnou zakázku „Podpora programových produktů firmy 
ESRI pro roky 2016 – 2018“, která byla předložena v rámci jednacího řízení bez uveřejnění od 
jediného vyzvaného zájemce společnosti ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové 
Město, Hybernská 24/1009, PSČ 110 00, IČ: 148 89 749,

3. schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí licence podle Podnikové licenční smlouvy pro 
místní samosprávu“ mezi statutárním městem Přerov, jako uživatelem a společností 
ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Hybernská 24/1009, PSČ 110 
00, IČ: 148 89 749, která bude jako dodavatel licence, na základě oprávnění od držitele licence 
- firmy Environmental Systéme Research Institute, Inc. (dále jen „ESRI“), poskytovat 
systémovou podporu geografického informačního systému postaveného na serverových i 
desktopových produktech firmy ESRI, provozovaného Magistrátem města Přerova, dle přílohy 
č.1.

Cena za plnění bude činit 1 500 000,- Kč bez DPH, tj. 1 815 000,-  Kč vč. DPH / 3 roky.

4. 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.

Primátor Mgr. Puchalský doporučil doplnit bod 4. Týkající se pověření náměstka primátora Ing. 
Měřínského k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi 
zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

1059/32/6/2015 Veřejná zakázka „Provizorní oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, 
Vinohrádky, Stavební úpravy proluky ul. Bratrská, Rekonstrukce  
kontejnerového  stání Malá Dlážka (k.ú. Čekyně,  k.ú. Přerov)“ -
rozhodnutí o vyloučení uchazečů, rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené zadavatelem pro otevírání 
obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
„Provizorní oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, Vinohrádky, Stavební úpravy proluky ul. 
Bratrská, Rekonstrukce  kontejnerového  stání Malá Dlážka (k.ú. Čekyně,  k.ú. Přerov)“,

2. vylučuje , v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Provizorní oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, Vinohrádky, Stavební úpravy proluky ul. 
Bratrská, Rekonstrukce  kontejnerového  stání Malá Dlážka (k.ú. Čekyně,  k.ú. Přerov)“ z 
části 1. - Provizorní oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, Vinohrádky, uchazeče M -
SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697, IČ 42196868, pro nesplnění zadávacích podmínek,
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3. vylučuje , v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Provizorní oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, Vinohrádky, Stavební úpravy proluky ul. 
Bratrská, Rekonstrukce  kontejnerového  stání Malá Dlážka (k.ú. Čekyně,  k.ú. Přerov)“ z 
části 1. - Provizorní oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, Vinohrádky, uchazeče SATES 
MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 60775530, 
pro nesplnění zadávacích podmínek,

4. rozhodla , v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Provizorní oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, Vinohrádky, Stavební úpravy proluky ul. 
Bratrská, Rekonstrukce  kontejnerového  stání Malá Dlážka (k.ú. Čekyně,  k.ú. Přerov)“ z 
části 1. - Provizorní oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, Vinohrádky, která byla 
předložena od společnosti STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, IČ 
60838744,

5. rozhodla , v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Provizorní oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, Vinohrádky, Stavební úpravy proluky ul. 
Bratrská, Rekonstrukce  kontejnerového  stání Malá Dlážka (k.ú. Čekyně,  k.ú. Přerov)“ z 
části 2. - Stavební úpravy proluky ul. Bratrská, která byla předložena od společnosti 
SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 
60775530,

6. rozhodla , v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Provizorní oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, Vinohrádky, Stavební úpravy proluky ul. 
Bratrská, Rekonstrukce  kontejnerového  stání Malá Dlážka (k.ú. Čekyně,  k.ú. Přerov)“           
z části 3. - Rekonstrukce kontejnerového stání Malá Dlážka, která byla předložena od 
společnosti PSS Přerovská stavební a.s., Přerov - Přerov I - město, Skopalova 2861/7, PSČ 
75002, IČ 27769585,

7. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, IČ 60838744, jako 
zhotovitelem, na veřejnou zakázku Provizorní oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, 
Vinohrádky, Stavební úpravy proluky ul. Bratrská, Rekonstrukce  kontejnerového  stání Malá 
Dlážka (k.ú. Čekyně,  k.ú. Přerov)“ z části 1. - Provizorní oprava MK Čekyně, ul.                
U Rybníčku, Vinohrádky.

               
Cena za plnění bude činit 423 458,00 Kč bez DPH, tj. 512 384,00 Kč vč. DPH.

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

8. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČ 60775530, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Provizorní oprava MK 
Čekyně, ul. U Rybníčku, Vinohrádky, Stavební úpravy proluky ul. Bratrská, Rekonstrukce  
kontejnerového  stání Malá Dlážka (k.ú. Čekyně,  k.ú. Přerov)“ z části 2. - Stavební úpravy 
proluky ul. Bratrská.

               
Cena za plnění bude činit 901 964,99 Kč bez DPH, tj. 1 091 377,69 Kč vč. DPH.
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V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost k 
uzavření smlouvy, bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem v pořadí dle ustanovení § 82 odst. 4 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

9. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností PSS Přerovská stavební a.s., Přerov - Přerov I - město, Skopalova 2861/7, PSČ 
75002, IČ 27769585, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Provizorní oprava MK Čekyně, 
ul. U Rybníčku, Vinohrádky, Stavební úpravy proluky ul. Bratrská, Rekonstrukce  
kontejnerového  stání Malá Dlážka (k.ú. Čekyně,  k.ú. Přerov)“ z části 3. - Rekonstrukce 
kontejnerového stání Malá Dlážka.

               
Cena za plnění bude činit 136 685,80 Kč bez DPH, tj. 165 390,00 Kč vč. DPH.

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

1060/32/6/2015 Veřejná zakázka „Aktualizace  DTMM  pro GIS  MMPr“ –
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby „Aktualizace  DTMM  pro GIS  MMPr“ vázané na posouzení 
kvalifikace, posouzení nabídek, posouzení výše nabídkových cen a hodnocení nabídek

2. rozhodla o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby „Aktualizace  DTMM  pro GIS  MMPr“, která byla předložena od 
společnosti MDP GEO, s.r.o., Luhačovice, Masarykova 202, okres Zlín, PSČ 76326, IČ: 
25588303

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností MDP GEO, s.r.o., Luhačovice, Masarykova 202, okres Zlín, PSČ 76326, IČ: 
25588303, jako dodavatelem, předmětu plnění veřejné zakázky „Aktualizace  DTMM  pro 
GIS  MMPr“ , dle přílohy č. 6. 

Cena za plnění bude činit 582 000,- Kč bez DPH, tj. 704 220,- Kč vč. DPH.

4. 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.

Primátor Mgr. Puchalský doporučil doplnit bod 4. Týkající se pověření náměstka primátora Ing. 
Měřínského k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi 
zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)
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1096/32/7/2015 Smlouva o spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně při zakládání 
květinových záhonů  z přímého výsevu včetně poradenské činnosti pro 
správce i veřejnost

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, IČ: 62156489, Zemědělská 
1, 613 00 Brno, předmětem díla bude smluvní výzkum zaměřený na transfer výsledků aplikovaného 
výzkumu - konkrétně progresivní formy zakládání květinových záhonů. Cena díla je ve výši 175 393,00 
Kč (včetně DPH). V rámci smlouvy o spolupráci se Mendelova univerita zavazuje k součinnosti při 
stanovení technologie založení záhonů a výběru vhodné směsi pro vybrané lokality. Dále se zavazuje 
dodat 3 směsi osiva, které nejsou dosud komerčně pojmenované, na vytipované lokality pro 
posuzování a hodnocení obyvateli města. Směs, která získá nejvíce hlasů, bude pojmenovaná 
„Přerovská“. Mendelova univerzita v rámci této smlouvy dodá potřené množství (4 kg) osevní směsi 
na 2 000 m2 záhonů. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2016 do 30.11.2016 za podmínky 
rozpočtového krytí.

VARIANTA  II.

1. neschvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, IČ: 62156489, 
Zemědělská 1, 613 00 Brno, předmětem díla bude smluvní výzkum zaměřený na transfer 
výsledků aplikovaného výzkumu - konkrétně progresivní formy zakládání květinových 
záhonů. Cena díla je ve výši 175 393,00 Kč (včetně DPH). V rámci smlouvy o spolupráci se 
Mendelova univerzita zavazuje k součinnosti při stanovení technologie založení záhonů a 
výběru vhodné směsi pro vybrané lokality. Dále se zavazuje dodat 3 směsi osiva, které nejsou 
dosud komerčně pojmenované, na vytipované lokality pro posuzování a hodnocení obyvateli 
města. Směs, která získá nejvíce hlasů, bude pojmenovaná „Přerovská“. Mendelova univerzita 
v rámci této smlouvy dodá potřené množství (4 kg) osevní směsi na 2 000 m2 záhonů. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2016 do 30.11.2016.

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb realizovat letničkové záhony z volného 
výsevu nákupem komerčně dostupných směsí do výše 40 000,- Kč.

V diskusi Ing.arch. Horký navrhl doplnit variantu II. o bod 2., a to: uložit Odboru správy majetku a 
komunálních služeb, aby realizoval letničkové záhony z volného výsevu nákupem komerčně 
dostupných směsí do výše 40 000,- Kč.

Hlasování o doplněné variantě II Ing. arch. Horkým: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

1097/32/7/2015 Vypracování projektové dokumentace na opravu opěrné zídky             
na nábř. R. Lukaštíka v Přerově 

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje vypracování projektové dokumentace na opravu opěrné 
zídky na nábř. R. Lukaštíka v Přerově a ukládá zajištění jejího vypracování Odboru správy majetku a 
komunálních služeb.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)
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1098/32/7/2015 Vypracování projektové dokumentace na „k.ú Přerov – Parkoviště –
20 stání v ulici Tománkova, parc.č. 1981/35“

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje dopracování projektové dokumentace na „k.ú Přerov –
Parkoviště – 20 stání v ulici Tománkova, parc.č. 1981/35“ a ukládá zajištění jejího dopracování 
Odboru správy majetku a komunálních služeb.

Hlasování: 7 pro (Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, Ing. Vrána, Ing. Holan, Mgr. Netopilová, Ing. 
Kohout, p. Pospíšilík), 3 se zdrželi (p. Košutek, Bc. Navrátil, Ing. arch. Horký), 1 omluven (p. Neuls)

1099/32/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – zateplení obvodového pláště 
včetně oprav lodžií a souvisejících prací u domu s pečovatelskou 
službou Trávník 1 v Přerově  

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
1. schvaluje záměr provedení úpravy prováděcí projektové dokumentace pro zateplení 

obvodového pláště včetně oprav lodžií s šířkou cca 86 cm a souvisejících prací pro možnou 
dotaci z programu OPŽP, což znamená navrhnout taková opatření, která by požadovanou 
hodnotu splnily s odhadovanými rozpočtovými náklady ve výši cca 12 mil. Kč vč. 15% DPH a 
s dalšími náklady na úpravu projektové dokumentace.

2. ukládá odboru řízení projektů a investic zajistit prováděcí projektovou dokumentaci splňující 
podmínky pro možnou dotaci z programu OPŽP.

3. ukládá odboru ekonomiky zajistit financování uvedené investiční akce v období 2016-2017.

VARIANTA  II.

1. schvaluje záměr provedení úpravy prováděcí projektové dokumentace pro zateplení 
obvodového pláště včetně provedení nových zavěšených balkonů nebo lodžií s šířkou cca 
110 cm a souvisejících prací pro možnou dotaci z programu OPŽP, což znamená navrhnout 
taková opatření, která by požadovanou hodnotu splnily s odhadovanými rozpočtovými 
náklady ve výši cca 14,5 mil. Kč vč. 15% DPH a s dalšími náklady na úpravu projektové 
dokumentace.

2. ukládá odboru řízení projektů a investic zajistit prováděcí projektovou dokumentaci prací 
splňující podmínky pro možnou dotaci z programu OPŽP.

3. ukládá odboru ekonomiky zajistit financování uvedené investiční akce v období 2016-2017.

VARIANTA  III.
1. schvaluje záměr provedení zateplení obvodového pláště včetně oprav lodžií a souvisejících 

prací dle již vypracované prováděcí projektové dokumentace s rozpočtovými náklady ve výši 
10 171 449,00 Kč vč. 15% DPH.

2. ukládá odboru ekonomiky zajistit financování uvedené investiční akce v období 2016-2017.



17

V diskusi předkladatel Ing. Měřínský doporučil variantu I. a dále doporučil vyškrtnout body 3.          
ve variantách I. a II., Ing. arch. Horký podal protinávrh na úpravu varianty II. (viz výše) vč. vyškrtnutí 
bodu 3.

Hlasování o upravené variantě II Ing. arch. Horkým: 7 pro (p. Pospíšilík, Ing. arch. Horký,        
Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Bc. Navrátil, Ing. Vrána, Ing. Holan), 3 se zdrželi (Mgr. Puchalský, 
Ing. Měřínský, p. Košutek), 1 omluven (p. Neuls)

1100/32/7/2015 Výpověď z nájmu bytu v domě Velké Novosady 4

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje podání výpovědi manželům  A. a J.M.k bytu č. 4 v domě č.p. 433, vč. sklepu č. 4, a to dle § 
2291 NOZ (tzn. 31.1.2015).

VARIANTA  II.
neschvaluje podání výpovědi manželům  A. a J.M., k bytu č. 4 v domě č.p. 433, vč. sklepu č. 4, a to dle 
§ 2291 NOZ (tzn. 31.1.2015).

V diskusi Mgr. Netopilová nesouhlasila s doporučením předkladatele na schválení varianty I.

Hlasování: 9 pro, 1 proti (Mgr. Netopilová), 1 omluven (p. Neuls)

1112/32/10/2015 Návrh na uzavření smlouvy – webmastering

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 9/2012 (Zásady postupu při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí – čl. IV odst. 1 písm. b), resp. čl. IV odst. 4 a 
uzavírá smlouvu mezi statutárním městem Přerovem, jako objednatelem, a firmou Ing. Vilma 
Gaďourková, se sídlem 751 11, Radslavice, Nová 224, IČ: 73254282, jako dodavatelem, 
jejímž předmětem plnění je poskytování služby: webmastering – komplexní správa oficiální 
internetové prezentace – informačního portálu města Přerova, umístěné na internetové adrese 
http://www.prerov.eu. Smlouva v celkové hodnotě 250 tisíc Kč, včetně DPH, bude uzavřena 
na období od 1.1.2016 do 31.12.2016, a to za podmínky schválení této částky v rozpočtu na 
rok 2016.

2. 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.

Primátor Mgr. Puchalský doporučil doplnit bod 2. pověřit náměstka primátora Ing. Petra Měřínského 
k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a 
vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

Z jednání se omluvil náměstek primátora Ing. Petr Měřínský, bylo přítomno 9 radních.



18

PŘESTÁVKA: 14.15 – 14.20 hodin

7. MAJETOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

1061/32/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 455/2  v k.ú. Lověšice 
u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku 
p.č. 455/2, ovocný sad, o výměře 509 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova.

Hlasování: 8 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský), 1 nepřítomen (Ing. Vrána)

1062/32/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku 
p.č. 263,  ovocný sad, o výměře 348 m2, v k.ú. Předmostí.

Hlasování: 8 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský), 1 nepřítomen (Ing. Vrána)

1063/32/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku 
p.č. 805/6  ovocný sad, o výměře  300 m2, v k.ú. Dluhonice.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

1064/32/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5730 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku p.č. 5730, ost. plocha,        
o výměře 100 m2, v k.ú. Přerov.

2. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a  J.P., 
jako nájemcem, ve znění přílohy č. 1, kterou bude ke dni 31.12.2015 ukončen nájemní vztah k 
části pozemku p.č. 5730, ost. plocha, o výměře 100 m2, v k.ú. Přerov, založený nájemní 
smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne  16.5.1994, ve znění dodatku č. 1 
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ze dne 15.12.1997, dodatku č. 2 ze dne 28.3.2001, dodatku č. 3 ze dne 2.8.2001 a dodatku č. 4 
ze dne 8.12.2003.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.12.2015

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

1065/32/7/2015 Záměr statutárního města Přerova -  pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6704/11 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku 
p.č. 6704/11, ost. plocha, o výměře 134 m2,  v k.ú. Přerov.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

1066/32/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - nájem parkovacích stání na ul. 
Husova v Přerově 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem 21 
parkovacích stání na části pozemku p.č. 4965/2 (ostatní plocha – ostatní dopravní plocha) o výměře 
cca 140 m2 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 6868/154 (ostatní plocha – ostatní dopravní plocha) o výměře 
197 m2 v k.ú. Přerov a 9 parkovacích stání na pozemku p.č. 6868/155 (ostatní plocha – ostatní 
dopravní plocha) o výměře 220 m2 v k.ú. Přerov.

V diskusi Ing. arch. Horký upozornil, že je zde porušena rovnost a Ing. Vrána doporučil zrevidovat 
smlouvu s Českými dráhami. 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

1067/32/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova, pozemků p.č. 5852/1, p.č. 5853/1, 
p.č. 5853/2, vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. st. 304, p.č. 450/1, oba v 
k.ú. Lověšice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , aby si vyhradilo rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova - úplatném převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova –  pozemků p.č. 5852/1, p.č. 5853/1, p.č. 5853/2, vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. st. 
304, p.č. 450/1, oba v k.ú. Lověšice u Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 5852/1, 
p.č. 5853/1, p.č. 5853/2, vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. st. 304, p.č. 450/1, oba v k.ú. 
Lověšice u Přerova.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)
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1068/32/7/2015 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod  nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov  pozemku p.č. 7166/8, p.č. 
7164/16  a  p.č. 7164/21  vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod 
spoluvlastnického podílu  ve výši  id. 6/72  k pozemku p.č. 7166/8, orná půda, o výměře 705 m2,  id 
2/23 podílu k  pozemku   p.č. 7164/16, orná půda, o výměře  2647 m2,  a  id.  2/23  podílu  k pozemku 
p.č. 7164/21, orná půda,  o výměře 51 m2 vše v k.ú. Přerov.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

1069/32/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 151/8, p.č. 200/6 a 
p.č. 200/7 vše v k.ú. Vinary u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 151/8, ostatní 
plocha, o výměře 201 m2 v k.ú. Vinary u Přerova

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod částí pozemků p.č. 200/6, orná 
půda, o výměře cca  cca 401 m2 a p.č. 200/7, orná půda, o výměře cca 168 m2 vše v k.ú. 
Vinary u Přerova. Na prodej bude vyhlášeno výběrové řízení.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

1070/32/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 647 v k.ú. 
Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
pozemku p.č. 647, ostatní plocha, o výměře 17 m2 v k.ú. Předmostí.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

7.1.12/32/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - způsob prodeje parkovacích karet 
pro volné parkování na parkovišti na střeše obchodní galerie (budova 
bývalého Prioru) na ul. Čechova v Přerově

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova  - prodej 100/90 ks parkovacích karet pro vjezd a 

výjezd s možností parkování po dobu 24 hod denně na střeše „Obchodní galerie Přerov“, kdy 



21

parkovací systém bude blokovat volná stání v celé ploše parkoviště a to formou veřejné dražby 
prostřednictvím internetového obchodního portálu (např. Aukro).

2. ukládá odboru správy majetku zpracování podmínek pro realizaci prodeje dle bodu 1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.3.2016

VARIANTA  II.
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - prodej 100/90 ks parkovacích karet pro vjezd a 

výjezd s možností parkování po dobu 24 hod denně na střeše „Obchodní galerie Přerov“, kdy 
parkovací systém bude blokovat volná stání v celé ploše parkoviště a to formou přímého 
prodeje občanům s trvalým pobytem na území statutárního města Přerova v počtu omezeném 1 
ks/1 občan. Cena parkovací karty bude činit 1000,- Kč/rok včetně DPH pro občana.

2. ukládá odboru správy majetku zpracování podmínek pro realizaci prodeje dle bodu 1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.3.2016

VARIANTA  III.
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - prodej 100/90 ks parkovacích karet pro vjezd a 

výjezd s možností parkování po dobu 24 hod denně na střeše „Obchodní galerie Přerov“, kdy 
parkovací systém bude blokovat volná stání v celé ploše parkoviště a to formou přímého 
prodeje občanům s trvalým pobytem na území statutárního města Přerova a fyzickým osobám 
podnikajícím či právnickým osobám s místem podnikání, nebo provozovnou na území 
statutárního města Přerova v počtu omezeném 1 ks/1 občan, 1 ks/fyzická osoba podnikající či 
právnická osoba. Cena parkovací karty bude činit 1000,- Kč/rok včetně DPH pro občana, 
3000,- Kč/rok včetně DPH pro fyzickou osobu podnikající či právnickou osobu.

2. ukládá odboru správy majetku zpracování podmínek pro realizaci prodeje dle bodu 1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.3.2016

VARIANTA  IV.
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - prodej 100/90 ks parkovacích karet pro vjezd a 

výjezd s možností parkování po dobu 24 hod denně na střeše „Obchodní galerie Přerov“, kdy 
parkovací systém bude blokovat volná stání v celé ploše parkoviště a to formou přímého 
prodeje občanům z nejbližšího okolí budovy Obchodní galerie (tzv. rezidentům) a to tak, že 
budou zaslány nabídky 

 Kolo nabídek – občané domů Interbrigadistů 1,3,5,7 a Jasínkova 1,3
 Kolo nabídek – občané domů Interbrigadistů 9,11 a Jasínkova 7,9
 Kolo  nabídek - zbývající domy Interbrigadistů a Jasínkova
 Kolo nabídek – občané s trvalým pobytem na území statutárního města Přerova. 
Prodej bude realizován do vyčerpání karet dle pořadí došlých žádostí, počet karet bude omezen na 1 
ks na byt/domácnost. Cena karty bude činit 600,- Kč/rok včetně DPH.

2. ukládá odboru správy majetku zpracování podmínek pro realizaci prodeje dle bodu 1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.3.2016

VARIANTA  V.
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - prodej parkovacích karet pro vjezd a výjezd s 

možností parkování po dobu 24 hod denně na střeše „Obchodní galerie Přerov“, kdy 
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parkovací systém nebude blokovat volná stání v celé ploše parkoviště formou a to přímého 
prodeje občanům s trvalým pobytem na území statutárního města Přerova a fyzickým osobám 
podnikajícím či právnickým osobám s místem podnikání, nebo provozovnou na území 
statutárního města Přerova v počtu omezeném 1 ks/1 občan, 1 ks/fyzická osoba podnikající či 
právnická osoba. Cena parkovací karty bude činit 200,- Kč/rok včetně DPH pro občana i  pro 
fyzickou osobu podnikající či právnickou osobu.

2. ukládá odboru správy majetku zpracování podmínek pro realizaci prodeje dle bodu 1

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.3.2016

Dlen návrhu primátora Mgr. Puchalského byl materiál stažen.

1071/32/7/2015 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov -
pozemků p.č. 2624/1, p.č. 2624/2, p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 2625/4, 
p.č. 2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/23, p.č. 2626 vše v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit:

VARIANTA  I.
a) úplatný převod pozemku p.č. 2624/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m2 a pozemku p.č. 
2624/1, zahrada, o výměře 461 m2 vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví  statutárního města Přerov  do SJM 
L.K.a F.K., za  dohodnutou kupní cenu  6210,- Kč,  kupující uhradí náklady spojené s převodem, ( 
kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné daně)  a uzavření kupní 
smlouvy ve znění přílohy 1. 

b) úplatný převod pozemku p.č. 2625/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2 a pozemek p.č. 
2626, zahrada, o výměře 382 m2 vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví  statutárního města Přerov  do SJM 
J.R.  a M.R., za  dohodnutou kupní cenu  4620,- Kč, kupující uhradí náklady spojené s převodem, ( 
kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné daně)  a uzavření kupní 
smlouvy ve znění přílohy 2.

c) úplatný převod pozemku p.č. 2625/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2 a pozemku p.č. 
2625/20, zahrada, o výměře 489 m2 vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví  statutárního města Přerov  do 
vlastnictví  Z.L., za  dohodnutou kupní cenu  5490,- Kč,  kupující uhradí náklady spojené s převodem, ( 
kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné daně)  a uzavření kupní 
smlouvy ve znění přílohy 3. 

d) úplatný převod pozemku p.č. 2625/19, zahrada, o výměře 259 m2  v k.ú. Přerov  z vlastnictví  
statutárního města Přerov  do vlastnictví  L.M. za  dohodnutou kupní cenu  2590,- Kč,  kupující uhradí 
náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné 
daně)  a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 4 

e) úplatný převod pozemku p.č. 2625/21, zahrada, o výměře 228 m2  v k.ú. Přerov  z vlastnictví  
statutárního města Přerov  do vlastnictví J.S., za  dohodnutou kupní cenu  2280,- Kč,   kupující uhradí 
náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné 
daně)   a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 5. 

f) úplatný převod pozemku p.č. 2625/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 a pozemku p.č. 
2625/22, zahrada, o výměře 249 m2 vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví  statutárního města Přerov  do 
vlastnictví V.N., za  dohodnutou kupní cenu  3440,- Kč,   kupující uhradí náklady spojené s převodem, 



23

( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné daně)  a uzavření kupní 
smlouvy ve znění přílohy 6. 

g) úplatný převod pozemku p.č. 2625/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2 a pozemku 
p.č.2625/23, zahrada, o výměře 217 m2 vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví  statutárního města Přerov  do 
vlastnictví  J.O., za  dohodnutou kupní cenu  2970,- Kč,  kupující uhradí náklady spojené s převodem, 
( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné daně) a uzavření kupní 
smlouvy ve znění přílohy 7.

VARIANTA  II.

a) úplatný převod pozemku p.č. 2624/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m2 a  pozemku p.č. 
2624/1, zahrada, o výměře 461 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  statutárního města Přerov  do SJM 
L.K. a F.K., za  cenu v čase a místě obvyklou  113 390,- Kč,   kupující uhradí náklady spojené s 
převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné daně) a uzavření 
kupní smlouvy ve znění přílohy  8. 

b) úplatný převod pozemku p.č. 2625/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2 a pozemek p.č. 
2626, zahrada, o výměře 382 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  statutárního města Přerov  do SJM 
J.R.  a M.R., za  cenu v  čase a místě obvyklou 91 540 - Kč,  kupující uhradí náklady spojené s 
převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné daně)  a uzavření 
kupní smlouvy ve znění přílohy  9. 

c) úplatný převod pozemku p.č. 2625/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2 a pozemku p.č. 
2625/20, zahrada, o výměře 489 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  statutárního města Přerov  do 
vlastnictví  Z.L., za   cenu v čase a místě obvyklou 115 230,- Kč,  kupující uhradí náklady spojené s 
převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné daně)   a uzavření 
kupní smlouvy ve znění přílohy 10. 

d) úplatný převod pozemku p.č. 2625/19, zahrada, o výměře 259 m2  v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  
statutárního města Přerov  do vlastnictví  L.M., za  cenu v čase a místě obvyklou 59 570 ,- Kč,   
kupující uhradí náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický 
plán a příslušné daně)  a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 11. 

e) úplatný převod pozemku p.č. 2625/21, zahrada, o výměře 228 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  
statutárního města Přerov  do vlastnictví J.S., za  cenu v čase a místě obvyklou 50 600,- Kč,   kupující 
uhradí náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a 
příslušné daně)  a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 12. 

f) úplatný převod pozemku p.č. 2625/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 a pozemku p.č. 
2625/22, zahrada, o výměře 249 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  statutárního města Přerov  do 
vlastnictví   V.N., za cenu v čase a místě obvyklou  61 640,- Kč,  kupující uhradí náklady spojené s 
převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné daně)  a uzavření 
kupní smlouvy ve znění přílohy 13. 

g) úplatný převod pozemku p.č. 2625/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2 a pozemku 
2625/23, zahrada o výměře 217 m2, z vlastnictví  statutárního města Přerov  do vlastnictví  J.O., za 
cenu v čase a místě obvyklou 53 590,- Kč,   kupující uhradí náklady spojené s převodem, (kolek na 
vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné daně)  a uzavření kupní smlouvy ve 
znění přílohy 14.

Hlasování o variantě II., kterou doporučil předkladatel: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. 
Měřínský)
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1072/32/7/2015 Úplatný převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov 
- spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3118/3 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 617/20176,  k  pozemku p.č. 3118/3, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 226 m2  v k. ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví Ing. 
F.S., za dohodnutou kupní cenu  8 287,- Kč a uzavření kupní  smlouvy dle přílohy.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

1073/32/7/2015 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod  části pozemku p.č. 283/2, zahrada, dle geometrického plánu č. 334-54/2015 pozemku 
označeného novým p.č. 283/5 o výměře 56 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města Přerova, 
do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 
za kupní cenu dle znaleckého posudku 24.200,- Kč, tj. 432,14 Kč/m2, která bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.
Součástí ujednání kupní smlouvy je úhrada bezdůvodného obohacení z titulu bezesmluvního užívání 
části pozemku p.č. 283/1 v k.ú. Dluhonice od 9.12.2012 do data právních účinků vkladu práva dle 
kupní smlouvy uzavřené dle tohoto usnesení do katastru nemovitostí ve výši 25,- Kč/m2/rok.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

1074/32/7/2015 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 2167/3,p.č. 2167/6, a p.č. 4967/2  vše ostatní plocha, 
ostatní komunikace   v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1075/32/7/2015 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 5738/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit  usnesení 
Zastupitelstva města Přerova č. 159/7/3/2015  ze dne 8.6.2015 a to tak, že nově zní:

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

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitou věc řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedeným 
ve smlouvě. V případě převodu nemovité věci z důvodu veřejného zájmu nelze nemovitou věc 
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat. Toto omezení se 
sjednává na dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva  dle této smlouvy do 
katastru nemovitostí.
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2. V případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitou věc využívat ve veřejném zájmu a 
bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí 
převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků
zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. 
Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě 
opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo 
zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti 
odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem 
odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.

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

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

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

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

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

Hlasování: 8 pro, 2 se zdrželi (Ing. arch. Horký, Ing. Holan), 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

1076/32/7/2015 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  - nájem 
části pozemku p.č  4293/1 a p.č. 5196/1, oba v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č  4293/1, o výměře 1 m2 a na část 

pozemku p.č. 5196/1, o výměře 1 m2, oba v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a společností  FUDENCIA s.r.o., se sídlem 9. května 880/42, Přerov,     
IČ 29385385, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou,    
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše úhrady bude činit  1.576,-Kč/rok/1ks vývěsní skříňky,      
tj. 3 152- Kč/rok za dvě vývěsní skříňky (dle vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem nájmu bude 
využití částí pozemků k umístění vývěsní skříňky pro smuteční oznámení.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní
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Termín: 31.12.2015

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

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

1077/32/7/2015 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje nájem části pozemku p.č. 30/7, ostatní plocha, o výměře 18 m2 v k.ú. Předmostí a 
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a Konvička 
služby s.r.o., se sídlem Přerov, Malá Dlážka 14 (jako nájemcem) ve znění dle přílohy č. 1.

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 1.1.2016 do 30.6.2017, výše nájemného bude 
činit 450,- Kč, t.j. 25,- Kč/m2/rok. Účelem nájmu je umístění části stavby "Přestavba kina Panorama 
na polyfunkční dům". Součástí ujednání nájemní smlouvy je úhrada za bezesmluvní užívání pozemku 
od 12.7.2012 do 31.12.2015.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

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

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

1078/32/7/2015 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – dohoda 
o skončení nájmu k části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu částí pozemku p.č. 760/1, ovocný sad, o výměře 
70 m2 v k.ú. Čekyně mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a panem J.D.
(jako nájemcem) ve znění dle přílohy č. 1. Nájem vznikl na základě  nájemní smlouvy 
uzavřené dne 7.10.1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.3.2001 a dodatku č. 2 ze dne 
15.12.2003 a bude ukončen dohodou ke dni 31.12.2015.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

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

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

1079/32/7/2015 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1961/1, pozemku p.č. 1961/2, pozemku p.č. 1961/4, části 



28

pozemku p.č. 1981/1, části pozemku p.č. 1981/37, části pozemku p.č. 
1981/48 a části pozemku p.č. 4986/1 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                        

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 23.6.2015 mezi statutárním 
městem Přerov (jako pronajímatelem) a společností GALERIE Přerov s.r.o., se sídlem 
Prostějov, Dukelská brána 7, IČ: 292 87 138 (jako nájemcem) ve znění dle přílohy č. 1.

Dodatkem se  z předmětu nájmu vyjímají části pozemku p.č. 1691/1 o výměře 2309 m2 a část 
pozemku p.č. 1961/2 o výměře 3775 m2 (dnes v katastru nemovitostí vedeno jako p.č. 1961/2              
o výměře 6084 m2) a pozemek p.č. 1961/4 o výměře 958 m2 vše v k.ú. Přerov a upravuje se výše 
nájemného. 
Součástí ujednání dodatku č. 1 je ustanovení o vrácení poměrné části  nájemného uhrazeného              
za užívání pozemků p.č. 1961/2 a p.č. 1961/4 za období od 2.11.2015 do data účinnosti tohoto dodatku    
č. 1. 
V ostatním se ujednání smlouvy nemění.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

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

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

Na jednání 32. Schůze Rady města se vrátil náměstek primátora Ing. Petr Měřínský, bylo přítomno 10 
radních.

1080/32/7/2015 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, bydlení, 
příslušná k části obce Přerov I. -Město                                                                                                                        

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje odvolání výpovědi z nájmu a výpůjčky založených nájemní smlouvou a smlouvou o 
výpůjčce uzavřenou dne 28.12.2012, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 24.9.2014 mezi 
statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a společností První KPU s.r.o., se sídlem 
Přerov, Kojetínská 56, IČ: 29446635 (jako nájemcem). Výpověď byla doručena nájemci dne 
29.9.2015.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

2. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě a smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 
28.12.2012, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 24.9.2014 mezi statutárním městem Přerov 
(jako pronajímatelem) a společností První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 56, IČ: 
29446635 (jako nájemcem) ve znění přílohy č. 1. Dodatkem č. 2 se mění doba nájmu z 
neurčité na určitou do 31.12.2016 a vyjímá se ustanovení týkající se souhlasu s prováděním 
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investic na předmětu nájmu a započtení skutečně vynaložených nákladů na provedení těchto 
investic.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

1081/32/7/2015 Nájem nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1195 v k.ú. Žeravice

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje 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.F. (jako 
nájemcem) ve znění dle přílohy 1.

Nájem bude ukončen dohodou ke dni 31.12.2015 za podmínky schválení úplatného převodu části 
pozemku p.č. 1195, zahrada, o výměře 780 m2 v k.ú. Žeravice mezi statutárním městem Přerov (jako 
prodávajícím) a panem P.F. (jako kupujícím) na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 
14.12.2015, uzavření kupní smlouvy a splnění platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

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

Předkladatel p. Košutek upozornil, že p. Hofírek má již trvalý pobyt hlášen na adrese  Přerov, Trávník 
9 a proto požádal o opravu usnesení.

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Bc. Navrátil), 1 omluven (p. Neuls)

1082/32/7/2015 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostoru sloužícího podnikání v objektech jiná stavba č.p. 84, č.p. 47, 
č.p. 83, příslušných k části obce Přerov I - Město, které jsou součástí 
pozemku p.č. 155, p.č. 180, p.č. 179, v k.ú. Přerov (Bratrská 2, nám. 
T.G.M. 5, nám. T.G.M. 4)

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
1. schvaluje zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy ze dne 1.8.2005, ve znění pozdějších dodatků, 

na prostor sloužící podnikání v objektech jiná stavba č.p. 84, č.p. 47, č.p. 83, příslušných k 
části obce Přerov I - Město, které jsou součástí pozemku p.č. 155, p.č. 180, p.č. 179, v k.ú. 
Přerov, (Bratrská 2, nám. T.G.M. 5, nám. T.G.M. 4), o celkové výměře 119,1 m2, uzavřené 
mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Pavlem Smékalem, místem 
podnikání Přerov I - Město, Bratrská 569/24, IČ 73254657, jako nájemcem, doručené nájemci 
dne 27.10.2015.
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2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

VARIANTA  II.

1. neschvaluje zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy ze dne 1.8.2005, ve znění pozdějších 
dodatků, na prostor sloužící podnikání v objektech jiná stavba č.p. 84, č.p. 47, č.p. 83, 
příslušných k části obce Přerov I - Město, které jsou součástí pozemku p.č. 155, p.č. 180, p.č. 
179, v k.ú. Přerov, (Bratrská 2, nám. T.G.M. 5, nám. T.G.M. 4), o celkové výměře 119,1 m2, 
uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Pavlem Smékalem, 
místem podnikání Přerov I - Město, Bratrská 569/24, IČ 73254657, jako nájemcem, doručené 
nájemci dne 27.10.2015.

2. trvá na svém usnesení č. 769/26/7/2015 ze dne 17.9.2015.

Předkladatel p. Košutek doporučil variantu I., náměstek primátora Ing. Měřínský podal protinávrh na 
variantu II.

Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského ve variantě II: 9 pro, 1 se zdržel (p, Košutek), 1 omluven 
(p. Neuls)

1083/32/7/2015 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě se spol. Televize Přerov s.r.o. na 
nájem prostoru sloužícího podnikání ve stavbě občanského vybavení 
č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 
součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě, kterou dne  8.2.2012 uzavřely statutární 
město Přerov jako pronajímatel a společnost Televize Přerov s.r.o., IČ 28624882, se sídlem U 
Bečvy 2883/2, Přerov, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.12.2012, dodatku č. 2 ze 
dne 17.1.2013 a dodatku č. 3 ze dne 20.12.2013, na nájem prostoru sloužícího podnikání o 
celkové výměře 205,47 m2 ve stavbě občanského vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k 
části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov, ve znění dle 
přílohy č. 1. Dodatkem č. 4 se mění s účinností od 1.1.2016 mj. celková výměra předmětu 
nájmu z 205,47 m2 na 203,47 m2, výše nájemného z 82.188,- Kč/rok navýšených o DPH v platné 
sazbě daně na 81.388,- Kč/rok navýšených o DPH v platné sazbě daně, doba nájmu z doby 
neurčité na dobu určitou do 31.12.2016 a opravuje výše veřejné podpory de minimis, kterou 
pronajímatel poskytl nájemci na základě nájemní smlouvy v letech 2012 - 2015.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

1084/32/7/2015 Dodatky k nájemním smlouvám uzavřeným mezi statutárním městem 
Přerov a spol. Tovega Grand s.r.o., spol. ABS trading CZ s.r.o. a 
Renatou Rédrovou na nájem prostor sloužících podnikání v jiné stavbě 
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č.p. 77 (Palackého 1), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 
součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, kterou dne  29.11.2013, ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 29.9.2015, uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost Tovega 
Grand s.r.o., IČ 28647998, se sídlem Palackého 77/1, Přerov, jako nájemce na nájem prostoru 
sloužícího podnikání o celkové výměře 190,57 m2 v jiné stavbě č.p. 77 (Palackého 1), 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov, ve 
znění přílohy č. 1. Dodatkem č. 2 k nájemní smlouvě se mj. mění doba nájmu z doby 
neurčité na dobu určitou do 31.12.2016.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

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

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

3. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, kterou dne  30.4.2014 uzavřely statutární 
město Přerov jako pronajímatel a Renata Rédrová, IČ 02578671, s místem podnikání 
Palackého 356/34, Horní Moštěnice, jako nájemce na nájem prostoru sloužícího podnikání o 
celkové výměře 69,12 m2 v jiné stavbě č.p. 77 (Palackého 1), příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov, ve znění přílohy č. 3. Dodatkem č. 1 k 
nájemní smlouvě se mění výše nájemného ze 76.664,- Kč/rok na 93.213,- Kč/rok.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právních jednání dle bodu 
1., 2. a 3. návrhu usnesení včetně jejich podpisu.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

1085/32/7/2015 Dodatek k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a spol. 
VELUTOX s.r.o. na nájem prostoru sloužícího podnikání v jiné stavbě 
č.p. 1072 (Velká Dlážka 46), příslušné k části obce Přerov I-Město, 
která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

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

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

1086/32/7/2015 Dodatky k nájemním smlouvám mezi statutárním městem Přerov a 
Naděždou Vinklárkovou na nájem jednotek č. 2588/101 a č. 2588/102 v 
bytovém domě č.p. 2587, 2588, 2589 (Klivarova 6, 4, 2), příslušném k 
části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje dodatek č. 1 k  nájemní smlouvě, kterou dne  29.3.2013 uzavřely statutární město 
Přerov jako pronajímatel a Naděžda Vinklárková, IČ 73015423, s místem podnikání Růžová 
103/15, Přerov XI-Vinary, Přerov, jako nájemce na nájem jednotky - jiného nebytového 
prostoru č. 2588/101 v 1. NP bytového domu č.p. 2587, 2588, 2589 (Klivarova 6, 4, 2), 
příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov, 
ve znění přílohy č. 1. Dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě se mj. mění doba nájmu z doby 
neurčité na dobu určitou do 31.12.2016.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

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

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

1087/32/7/2015 Zřízení věcného břemene  - služebnosti na nemovitém majetku 
statutárního města Přerova - na pozemku p.č. 5297/2 a p.č. 5290/103      
v k.ú. Přerov

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

1. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat novou kabelovou přípojku  NNk umístěnou na pozemku p.č. 5291/117, v 
k.ú. Přerov u vjezdu areálu bývalých vojenských želátovských kasáren v k.ú. Přerov.  Věcné 
břemeno  bude zřízeno včetně ochranného pásma a s tím spojené omezení, spočívající 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  kabelové přípojky  k tíži pozemků p.č.  5297/2 a p.č. 5290/103 ,  ost. plocha,  v 
k.ú.  Přerov,  a to ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035.

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a 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 povinným z věcného 
břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 
02, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé.

Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 90 pracovních dnů  ode dne, kdy 
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 uvedeném pozemku včetně ochranného pásma.  
Budoucí oprávněný  uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.12.2015

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

1088/32/7/2015 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 4516/1 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 přípojku dešťové kanalizace a zásahu do požárně 
nebezpečného prostoru pozemku z důvodu přístavby objektu dílen v areálu provozovny Auto 
Pospíšil a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému 
a jím pověřeným třetím  osobám přístup a příjezd n a zatíženou nemovitost, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případně rekonstrukce a odstranění k tíži pozemku p.č. 
4516/1 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch P.P., R.P. a V.P. a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č.1.

Rozsah věcného břemene – služebnosti  je vyznačen geometrickým plánem č.  č. 6111-1/2015 
vypracovaným Geprois s.r.o.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, úplatně. Jednorázová úhrada je 
stanovena na základě znaleckého posudku ve výši  988,50 Kč,  která bude  navýšena o příslušnou 
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sazbu DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru 
nemovitostí.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.12.2015

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

1089/32/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 5196/1 v k.ú. 
Přerov, v majetku statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové 
vedení VN a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému  a jím pověřených třetích osob přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za 
účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční 
soustavy – podzemního kabelového vedení VN k tíži pozemku p.č. 5196/1,  v k.ú. Přerov, ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 
IČ 24729035 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. 
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve 
bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi 
statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene - služebnosti na 
straně jedné  a  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé.  
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena ve znění 
přílohy č.3.

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

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 29.2.2016

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu usnesení a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 
tohoto právního jednání.
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Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

1090/32/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 255/1, p.č. 
4997, 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 – služebnosti zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové 
vedení NN a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému     a jím pověřených třetích osob přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za 
účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční 
soustavy – podzemního kabelového vedení NN  a kabelové skříně SS 200 k tíži pozemků p.č. 
255/1 p.č. 4997, oba  v k.ú. Přerov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene – služebnosti. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a 
na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude 
stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Věcné 
břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím 
povinným z věcného břemene - služebnosti na straně jedné  a  společností ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly IČ 24729035, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene – služebnosti  na straně druhé.  Smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena ve znění přílohy č.3.

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

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 29.2.2016

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

1091/32/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 30/7, v k.ú. 
Předmostí p.č. 6698/3, p.č. 6705/3, oba v k.ú. Přerov, v majetku 
statutárního města Přerova

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

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové 
vedení NN a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému a jím pověřených třetích osob přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za 
účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční 
soustavy – podzemního kabelového vedení NN k tíži pozemků p.č. 30/7, v k.ú. Předmostí p.č. 
6698/3, p.č. 6705/3, oba v k.ú. Přerov,  v rozsahu dle geometrických plánů č. 6001-295/2014, 
č. 1138-420/2014, 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 – služebnosti a ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, jako 
oprávněným z věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem č. 63/2015, ve výši 24.060,- Kč bez DPH. Cena bude  o příslušnou 
sazbu DPH navýšena. Oprávněný  uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí. Smlouva bude uzavřena ve znění přílohy č.7.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 29.2.2016

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

1092/32/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 5611/50, 
p.č.5611/38, 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 kanalizační  síť, 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 kanalizace a likvidaci potrubí k  tíži pozemků  p.č.  5611/50,  p.č. 
5611/38, oba v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti  Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., 
se sídlem Šířava 21, 750 02  Přerov, IČ 47674521. IČ 24729035 a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena 
úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti 
bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím 
povinným z věcného břemene - služebnosti a Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 21, 
750 02  Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným z věcného břemene a AVČ s.r.o., se sídlem Wilsonova 
12, 750 02 Přerov, IČO 25848984, jako investorem, bude uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena ve znění přílohy č.3.

Součástí  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti je ujednání, kterým 
statutární město Přerov uděluje souhlas s umístěním stavby  kanalizační sítě investorovi a jím 
pověřeným osobám právo na pozemcích  ve vlastnictví statutárního města Přerova p.č. 5611/50, p.č. 
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5611/38, oba v k.ú. Přerov, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č.183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude sloužit jako podklad k řízení před stavebním úřadem pro výše 
uvedenou stavbu. Touto smlouvou se nezřizuje právo stavby ve smyslu ust. § 1240 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti dnů ode dne, kdy investor 
předloží budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti  geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen  rozsah věcného břemene - služebnosti na výše 
uvedeném pozemku včetně ochranného  pásma. Znalecký posudek, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení  věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene nechá vypracovat vlastník pozemků statutární město Přerov. 

Jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene – služebnosti uhradí povinnému  investor. Investor 
uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek 
za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti  do katastru nemovitostí. Smlouva bude 
uzavřena ve znění přílohy č. 3.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 29.2.2016

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

1093/32/7/2015 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov  –  
objektu bydlení č.p. 1134,  příslušném k části obce Přerov I - Město, 
který je součástí pozemku p.č. 4726, pozemku p.č. 4726 a části p.č. 
4724/1, vše v k.ú. Přerov.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí s přenecháním objektu bydlení č.p. 1134, příslušném k  části obce Přerov I - Město, 
který je součástí pozemku p.č. 4726, pozemku p.č. 4726 zast. pl. o výměře 830 m2 a části 
pozemku p.č. 4724/1, ost.pl.,  o výměře 526 m2, vše v k.ú. Přerov do podnájmu společnosti 
SCHMIDT - Restaurace s.r.o., se sídlem Uničov, Na Nivách 1145, IČ 28642899, když 
nájemcem nemovitostí je  společnost Pivovar ZUBR a.s., se sídlem Přerov I - Město, 
Komenského 696/35, IČ 47676906. Účelem podnájmu bude využití nemovitostí k 
provozování hostinské činnosti s možností organizování kulturních a sportovních akcí.

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

Hlasování: 9 pro, 1 proti (Mgr. Puchalský), 1 omluven (p. Neuls)

1094/32/7/2015 Převod movité věci - rolby OKAY 3000 z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví společnosti PERFECT ICE s.r.o.

Rada města Přerova po projednání:
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1. se neusnesla schválit úplatný převod movité věci – rolba OKAY 3000 (radlice + 2 nože, 2 x 
nůž, mazací lis, náhradní díly), inv. č. 532-00004587, z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví společnosti PERFECT ICE s.r.o., IČ 27860221, se sídlem Provozní 3236, 723 
00 Ostrava – Martinov, za kupní cenu ve výši 40.000,- Kč včetně DPH, a uzavření kupní 
smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

2. se neusnesla pověřit náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání 
dle bodu 1. včetně jeho podpisu.

V diskusi byla diskutována výše ceny, za kterou by měla být rolba prodána.

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

1095/32/7/2015 Uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souvislosti s 
realizací stavby „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov 
– Předmostí“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem Přerov jako 
vlastníkem pozemků a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 
546/56, 145 05 Praha 4, jako stavebníkem ve znění dle přílohy č. 1, na jejímž základě bude 
stavebníkovi založeno právo provést na pozemcích p.č. 4118 (ostatní plocha – manipulační 
plocha) o výměře 195 m2, p.č. 4121 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 684 m2, 
p.č. 4135/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1995 m2, p.č. 4135/10 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 347 m2, p.č. 4135/15 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 357 m2, p.č. 4135/16 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
510 m2, p.č. 4218/1 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 87 m2, p.č. 4219/1 (ostatní plocha 
– jiná plocha) o výměře 41 m2, p.č. 4221 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 98 m2, p.č. 
4222/1 (zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště) o výměře 36 m2, p.č. 4235 (trvalý travní 
porost) o výměře 319 m2, p.č. 4293/1 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 70066 m2, p.č. 5087 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 7153 m2, p.č. 5088/2 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 2801 m2, p.č. 5088/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
5391 m2, p.č. 5096 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1634 m2, p.č. 5097 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 2481 m2, p.č. 5098/1 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 6465 m2, p.č. 6500/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
997 m2, p.č. 6531/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 6445 m2, p.č. 6552/22 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 600 m2, p.č. 6568/11 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 20484 m2, p.č. 6577/17 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 309 m2, p.č. 6577/25 (trvalý travní porost) o výměře 1173 m2, p.č. 6577/26 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 540 m2, p.č. 6577/196 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 7 m2, p.č. 6577/199 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
210 m2, p.č. 6577/265 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1489 m2, p.č. 6577/266 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 398 m2, p.č. 6577/267 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 1495 m2, p.č. 6585/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 
1365 m2, p.č. 6585/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 121 m2, p.č. 6586 
(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2039 m2, p.č. 6588/1 (ostatní plocha –
manipulační plocha) o výměře 885 m2, p.č. 6588/2 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 
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výměře 432 m2, p.č. 6590/61 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 270 m2, p.č. 
6633/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2491 m2, p.č. 6633/2 (ostatní plocha –
ostatní komunikace) o výměře 552 m2, p.č. 6641/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 1509 m2, p.č. 6714/1 (ostatní plocha – silnice) o výměře 14319 m2, p.č. 6714/4 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 1424 m2, p.č. 6714/5 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 744 m2, p.č. 6957 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 602 m2, 
p.č. 6958 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 510 m2, p.č. 6959 (ostatní plocha – silnice) o 
výměře 1501 m2, p.č. 7279/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 48 m2, p.č. 
7279/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 3954 m2 a p.č. 7279/18 (ostatní plocha 
– neplodná půda) o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov, a pozemcích p.č. 526/1 (ostatní plocha –
ostatní komunikace) o výměře 15941 m2, p.č. 526/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 6433 m2, p.č. 541/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 824 m2, p.č. 
633/40 (zahrada) o výměře 3800 m2 a p.č. 633/41 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 8265 m2, vše v k.ú. Předmostí, stavbu „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, 
Přerov – Předmostí“ v souladu s projektovou dokumentací a za podmínek uvedených v 
pravomocném územním rozhodnutí a pravomocném stavebním povolení. Právo provést stavbu 
bude založeno bezúplatně a na dobu určitou s tím, že právo provést stavbu zanikne, nebude-li 
vydáno pravomocné stavební povolení na stavbu do 5 let ode dne podpisu smlouvy nebo 
pokud stavebník od realizace stavby ve výše uvedené lhůtě upustí, přičemž v takovém případě 
právo provést stavbu zanikne dnem, kdy stavebník oznámí tuto skutečnost vlastníkovi 
pozemků.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.1.2016

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 
jako vypůjčitelem, na jejímž základě statutární město Přerov přenechá Ředitelství silnic a 
dálnic ČR do výpůjčky pozemek p.č. 4118 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 
195 m2, část pozemku p.č. 4121 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 19 m2, část 
pozemku p.č. 4135/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 153 m2, část pozemku 
p.č. 4135/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 345 m2, část pozemku p.č. 
4135/15 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 196 m2, část pozemku p.č. 4135/16 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 109 m2, část pozemku p.č. 4218/1 (ostatní 
plocha – jiná plocha) o výměře 53 m2, pozemek p.č. 4219/1 (ostatní plocha – jiná plocha) o 
výměře 41 m2, pozemek p.č. 4221 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 98 m2, pozemek p.č. 
4222/1 (zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště) o výměře 36 m2, část pozemku p.č. 4235 
(trvalý travní porost) o výměře 13 m2, část pozemku p.č. 4293/1 (ostatní plocha – zeleň) o 
výměře 58 m2, část pozemku p.č. 5087 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 24 m2, 
část pozemku p.č. 5088/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1641 m2, část 
pozemku p.č. 5088/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 225 m2, část pozemku 
p.č. 5096 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1478 m2, část pozemku p.č. 5097 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1280 m2, část pozemku p.č. 5098/1 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 242 m2, část pozemku p.č. 6500/6 (ostatní plocha –
ostatní komunikace) o výměře 85 m2, část pozemku p.č. 6531/1 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 621 m2, část pozemku p.č. 6552/22 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 335 m2, část pozemku p.č.  6568/11 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 18565 m2, část pozemku p.č. 6577/17 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 298 m2, část pozemku p.č. 6577/25 (trvalý travní porost) o výměře 642 
m2, část pozemku p.č. 6577/26 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 207 m2, 
pozemek p.č. 6577/196 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 7 m2, část pozemku 
p.č. 6577/199 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 100 m2, pozemek p.č. 
6577/265 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1489 m2, pozemek p.č. 
6577/266 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 398 m2, část pozemku p.č. 
6577/267 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1088 m2, část pozemku p.č. 
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6585/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 432 m2, část pozemku p.č. 6585/2 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 95 m2, pozemek p.č. 6586 (ostatní plocha 
– manipulační plocha) o výměře 2039 m2, část pozemku p.č. 6588/1 (ostatní plocha –
manipulační plocha) o výměře 745 m2, část pozemku p.č. 6588/2 (ostatní plocha –
manipulační plocha) o výměře 404 m2, pozemek p.č. 6590/61 (ostatní plocha –
manipulační plocha) o výměře 270 m2, část pozemku p.č. 6633/1 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 81 m2, část pozemku p.č. 6633/2 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 19 m2, pozemku p.č. 6641/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 
o výměře 1509 m2, část pozemku p.č. 6714/1 (ostatní plocha – silnice) o výměře 929 m2, 
část pozemku p.č. 6714/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 286 m2, část 
pozemku p.č. 6714/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 289 m2, část 
pozemku p.č. 6957 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 465 m2, část pozemku p.č. 
6958 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 355 m2, část pozemku p.č. 6959 (ostatní 
plocha – silnice) o výměře 162 m2, pozemek p.č. 7279/1 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 48 m2, pozemek p.č. 7279/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 
o výměře 3954 m2 a pozemek p.č. 7279/18 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 39 
m2, vše v k.ú. Přerov, část pozemku p.č. 526/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 105 m2, část pozemku p.č. 526/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
2709 m2, část pozemku p.č. 541/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 114 m2, 
část pozemku p.č. 633/40 (zahrada) o výměře 3320 m2 a pozemek p.č. 633/41 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 8265 m2, vše v k.ú. Předmostí, s tím, že mezi 
statutárním městem Přerov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR bude nejprve uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o výpůjčce ve znění dle přílohy č. 1. Smlouva o výpůjčce 
bude uzavřena na dobu určitou, a to v případě části pozemku p.č. 6568/11 (ostatní plocha 
– ostatní komunikace) v k.ú. Přerov o výměře cca 3050 m2, která bude předmětem 
úplatného převodu z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví České republiky 
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dle bodu 4. 
usnesení a části pozemku p.č. 6568/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Přerov 
o výměře cca 12270 m2, která bude předmětem bezúplatného převodu z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dle bodu 5. usnesení, do dne kdy 
nastanou právní účinky vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě 
kupní smlouvy uzavřené dle bodu 4. usnesení a darovací smlouvy uzavřené dle bodu 5. 
usnesení, a v případě ostatních pozemků, které budou předmětem výpůjčky do 30 dnů ode 
dne, ohledně částí pozemku bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy bude pravomocně 
povoleno užívání stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o výpůjčce bude 
uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzve statutární město 
Přerov k uzavření smlouvy o výpůjčce, přičemž Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzve 
statutární město Přerov k uzavření smlouvy ve lhůtě 30 dnů po té, kdy bude znám termín 
zahájení stavby.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.1.2016

3. schvaluje uzavření smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací 
stavby „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov – Předmostí“ mezi statutárním 
městem Přerov jako vlastníkem stávajícího veřejného osvětlení a chodníků podél silnice II/436 
na ulici Polní v Přerově a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, jako stavebníkem s tím, že mezi statutárním městem Přerov 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o 
vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby ve znění dle přílohy č. 
1. Na základě smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací 
stavby statutární město Přerov bezúplatně nabyde stavební objekty – veřejné osvětlení a 
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chodníky, které Ředitelství silnic a dálnic ČR zhotoví v rámci stavby na své náklady. Smlouva 
o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby bude uzavřena do 30 
dnů ode dne, kdy Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzve statutární město Přerov k uzavření 
smlouvy, přičemž Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzve statutární město Přerov k uzavření 
smlouvy ve lhůtě 6 měsíců po té, kdy bude pravomocně povoleno užívání stavby v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.1.2016

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 
6568/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Přerov o výměře cca 3050 m2 z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, s tím, že mezi statutárním městem Přerov jako budoucím 
prodávajícím a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako budoucím kupujícím bude nejprve 
uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude 
uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzve statutární město 
Přerov k uzavření kupní smlouvy, přičemž Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzve statutární 
město Přerov k uzavření kupní smlouvy ve lhůtě 6 měsíců po té, kdy bude pravomocně 
povoleno užívání stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena za předmět 
převodu bude stanovena na základě znaleckého posudku podle stavu ke dni převodu jako 
tzv. cena zjištěná podle právních předpisů platných ke dni převodu.

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod části pozemku p.č. 
6568/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Přerov o výměře cca 12270 m2 z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit 
s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 
546/56, 145 05 Praha 4, s tím, že mezi statutárním městem Přerov jako budoucím dárcem a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako budoucím obdarovaným bude nejprve uzavřena smlouva 
o budoucí darovací smlouvě ve znění dle přílohy č. 1. Darovací smlouva bude uzavřena do 30 
dnů ode dne, kdy Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzve statutární město Přerov k uzavření 
darovací smlouvy, přičemž Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzve statutární město Přerov k 
uzavření darovací smlouvy ve lhůtě 6 měsíců po té, kdy bude pravomocně povoleno užívání 
stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o sdružení při 
realizaci stavebního objektu SO 121 – Stezky v rámci stavby „Silnice I/55 Mimoúrovňové 
křížení s tratí ČD, Přerov – Předmostí“ ve smyslu ust. § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem Přerov a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 
s tím, že mezi statutárním městem Přerov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR bude nejprve 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o sdružení ve znění dle přílohy č. 1.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil.
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1101/32/8/2015 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2015

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls), 1 nepřítomen (Ing. arch. Horký)

1102/32/8/2015 Hodnocení práce ředitelů 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje výsledky hodnocení práce níže jmenovaných ředitelů příspěvkových organizací dle 
důvodové zprávy: 

 paní Bc. Michaely Gálíčkové, ředitelky Mateřské školy Přerov, U tenisu 2,
 paní Bc. Marie Netočné, ředitelky Mateřské školy Přerov, Komenského 25,
 paní Mgr. Boženy Přidalové, ředitelky Základní školy Přerov, Za mlýnem 1,
 pana Mgr. Miroslava Fryštackého, ředitele Základní školy Přerov, Svisle 13. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2015

2. ukládá náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi a vedoucí odboru sociálních věcí a školství 
Mgr. Romaně Pospíšilové a vedoucímu oddělení školství a mládeže Mgr. Petru Hrbkovi provést v 
souladu s vnitřním předpisem č. 5/2009 „Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení 
zřízených statutárním městem Přerovem“, ve znění pozdějších předpisů, hodnocení práce níže 
jmenovaných ředitelů příspěvkových organizací:

 paní Mgr. Ilony Bočinské, ředitelky Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16,
 pana Mgr. Tomáše Jelínka, ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4,   
 paní Zdeňky Studené, ředitelky Mateřské školy Přerov, Lešetínská 5,
 paní Marie Zavadilové, ředitelky Mateřské školy Přerov, Optiky 14.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2016

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Mgr. Netopilová), 1 omluven (p. Neuls)

1103/32/8/2015 Odměny ředitelům škol a školských zařízení  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a 
mateřských škol a Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, zřízených statutárním 
městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci 
stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2015 ze 
státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje a z fondu odměn příspěvkové organizace.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2015

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Mgr. Netopilová), 1 omluven (p. Neuls)

1104/32/8/2015 Předfinancování mateřské školy zařazené do Programu podpory 
ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje předfinancování části nákladů projektu s názvem „Příroda kolem nás“ Mateřské 
školy Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510, v celkové výši 62 000,- Kč z rozpočtu statutárního 
města Přerova pro rok 2016. Uvedený projekt je realizován z Programu podpory ozdravných 
pobytů dětí se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášeného Státním fondem životního prostředí 
České republiky,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2016

2. ukládá předfinancování části nákladů projektu s názvem „Příroda kolem nás“ Mateřské školy 
Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510, v celkové výši 62 000,- Kč z rozpočtu statutárního města 
Přerova pro rok 2016. Uvedený projekt je realizován z Programu podpory ozdravných pobytů 
dětí se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášeného Státním fondem životního prostředí České 
republiky,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2016

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls)

Z jednání se omluvil náměstek primátora Ing. Měřínský, bylo přítomno 9 radních.

1105/32/8/2015 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nevyřazení žádosti ev. č. DSZ-B-
013/16 z „Dotačního programu na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2016“ z 
důvodu nedodržení termínu vyúčtování dotace v roce 2014,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova v souladu s doporučením Komise cestovního 
ruchu a kultury schválit vyřazení žádosti s ev. číslem GKU 051/2016 a GKU 052/2016 z 
„Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2016“ z důvodu nesplnění podmínek 
dotačního programu – nejedná se o provoz kulturního zařízení,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotací a uzavření smluv o 
poskytnutí těchto dotací žadatelům v oblasti:
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a) kultura ve výši 2 030 000,- Kč,
b) sport ve výši 10 788 000,- Kč,  
c) volný čas ve výši 268 300,- Kč,
d) sociální a zdravotní ve výši 3 384 000,- Kč,

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v jednotlivých 
oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy,

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 
Navrátila k jednání o uzavření právních jednání dle bodu 3) usnesení v oblasti samostatné 
působnosti a k jejich uzavření a podpisu,

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace a uzavření smluv 
o poskytnutí dotací v oblasti kultury, sportu, volného času a oblasti sociální a zdravotní 
žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ uvedena nulová výše dotace 
(viz přílohy důvodové zprávy),

6. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotací z Dotačních programů 
statutárního města pro rok 2016 v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o 
poskytnutí dotace.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Ing. D. Novotná

Termín: 31.3.2016

V diskusi Mgr. Netopilová upozornila, že Muzeum J.A. Komenského nebylo zahrnuto do dotačního 
programu z důvodu, že nedosáhlo požadovaného bodového hodnocení, konstatovala, že je špatně, že 
muzeum nedosáhlo na dotace, Ing. Novotná vysvětlila, že body byly přiděleny přesně podle toho, jakou 
kategorii si žadatel vybral.
Ing. arch. Horký požádal, aby tabulka byla doplněna o body, což mu v tomto dotačním programu 
chybí a primátor Mgr. Puchalský konstatoval, že žádný systém nebude spravedlivý.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

1106/32/8/2015 Žádost o poskytnutí dotace – KMK Zubr Přerov

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč

subjektu KMK Zubr Přerov, IČ: 22886303, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 
157/23, na sportovní činnost klubu v roce 2016,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka Bc. Tomáše Navrátila 
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1)

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.3.2016

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

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

rozpočet
po úpravě

1351 Odvod z loterií a podobných her 
kromě výherních hracích 

1 500,0 + 50,0 1 550,0
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přístrojů

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

rozpočet
po úpravě

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 + 50,0 50,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

28 702,7 * + 50,0 28 752,7

  * počáteční stav navazuje na jiný materiál

VARIANTA  II.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč subjektu 
KMK Zubr Přerov, IČ: 22886303, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 157/23, na 
sportovní činnost klubu v roce 2016.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.3.2016

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 
dotace ve výši 50 000,- Kč subjektu KMK Zubr Přerov, IČ: 22886303, se sídlem Přerov, Přerov II –
Předmostí, Hranická 157/23, na sportovní činnost klubu v roce 2016 za předpokladu, že do 31.12.2015 
budou doloženy podklady dle Dotačního programu na podporu oblasti sportu pro rok 2016.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2015

Předkladatel Bc. Navrátil vysvětlil, že ze zdravotních důvodů sekretářka klubu opomněla, že byl 
vyhlášen dotační program, proto až nyní požádala o poskytnutí dotace. Na základě diskuse bylo 
navrženo schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč, ale za předpokladu, že do 31.12.2015 budou 
doloženy podklady dle Dotačního programu na podporu oblasti sportu pro rok 2016.

Hlasování o upraveném usnesení: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. arch. Horký), 2 omluveni (p. Neuls, Ing. 
Měřínský)

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

1107/32/9/2015 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 6 
(2+1), o ploše 60,24 m2, v domě č. p. 64, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. 
č. 3346/7, v k. ú. Přerov, Kozlovská, č. o. 17 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem   
Ing. B.V., za nájemné ve výši 1 241,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
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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.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 29.2.2016

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

1108/32/9/2015 Žádost o poskytnutí dotace - Domov Alfreda Skeneho Pavlovice            
u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

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

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

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočtové 
opatření

Rozpočet 
po úpravě

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 
a náhrady

1 287,0 * + 30,0 1 317,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočtové 
opatření

Rozpočet 
po úpravě

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 
skupinám obyvatelstva

54,3 + 30,0 84,3

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočtové 
opatření

Rozpočet 
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 25 672,7 + 30,0 25 702,7

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 
Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1 návrhu usnesení v oblasti 
samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2015

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)
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1109/32/9/2015 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 
odst. 6 zákona 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt – 1 osobě a osobám s ní společně 
posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. Vydaný 
souhlas platí do 31. 12. 2016.

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

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 14.12.2015

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

1110/32/9/2015 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 
statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o aktuálním vývoji na ubytovnách 
provozovaných na území statutárního města Přerov.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

10. RŮZNÉ

1111/32/10/2015 Dotace na II. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově - doplnění usnesení 
ZM č. 326/11/8/2015

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova doplnit usnesení č. 
326/11/8/2015 ze dne 16. 11. 2015 o bod 4, který zní takto:

4. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku dle bodu 2 a zároveň pověřuje 
náměstka primátora Pavla Košutka k uzavření této smlouvy, včetně jejího podpisu.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)
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1113/32/10/2015 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených Statutárním městem Přerov 

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ve smyslu § 134 zákoníku 
práce ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov, a to v rozsahu, 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

1114/32/10/2015 Zahraniční pracovní cesta - Ozimek (Polsko)

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu do Ozimku členu rady Radku 
Pospíšilíkovi a náměstkovi primátora Petru Měřínskému. Cesta se uskuteční dne 11. 12. 2015 za 
účelem projednání možné spolupráce při realizaci projektu "Svět lovců mamutů v Přerově -
Předmostí".

Primátor upravil návrh na usnesení vyškrtnutím náměstka primátora Petra Měřínského, který se 
plánované zahraniční pracovní cesty nezúčastní z pracovních důvodů. 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

1115/32/10/2015 Pracovní skupina pro zabezpečení oslav roku 2016

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

Rada města Přerova po projednání zřizuje pracovní skupinu pro zabezpečení oslav roku 2016 a 
jmenuje předsedkyní: Danielu Novotnou, členy: Tomáše Navrátila, Jaroslava Macíčka, Martu 
Jandovou, Lenku Chalupovou, organizační pracovnicí: Pavlu Roubalíkovou.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Měřínský)

Na jednání Rady města se vrátil náměstek primátora Ing. Petr Měřínský, bylo přítomno 10 radních.

1116/32/10/2015 Vnitřní předpis č. …../2015 – Pravidla pro čerpání prostředků 
Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova a pro 
poskytování příspěvku na stravování členům Zastupitelstva města 
Přerova, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu 
statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. …../2015  Pravidla pro čerpání 
prostředků Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova a pro poskytování příspěvku na 
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stravování členům Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, z 
rozpočtu statutárního města Přerova, ve znění dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Na základě diskuse podal Ing. Holan protinávrh, a to v bodě „III. Peněžité dary při životních a 
pracovních jubileích“ bod 1. „Zaměstnavatel poskytne dar zaměstnanci u příležitosti 20-45 let 
pracovního poměru u zaměstnavatele“ v poloviční výši navržené částky. Dále body 2. a 3. zůstávají 
nezměněné, tzn. tak, jak byly v návrhu předloženy.  

Hlasování o protinávrhu Ing. Holana: 6 pro (Ing. Holan, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. Košutek, Ing. 
Kohout, Ing. arch. Horký)

Hlasování o celém upraveném návrhu: 9 pro, 1 proti (p. Pospíšilík), 1 omluven (p. Neuls)

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

primátor Mgr. Vladimír Puchalský
 informace o účasti na konferenci „Uprchlictví a bezpečnost“ za přítomnosti ministra vnitra p. 

Chovance, náměstků hasičů, náměstků náčelníka štábu a náměstka policejního ředitele
 informace o předání kanalizačního velkodíla Kozlovice, Dluhonice za účasti p. Košutka

náměstek primátora Ing. Petr Měřínský
 informace týkající se kolaudace cyklodomu 
 informace týkající se slavnostního otevření cyklodomu v pátek 11.12.2015

náměstek primátora Pavel Košutek
 informace o jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci úplatného 

převodu pozemků na Žerotínově náměstí

náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil
 informace o účasti na jednání se starosty a zástupci místních akčních skupin – nositelem 

místního akčního plánu bude město Přerov

tajemník MMPr Mgr. Petr Mlčoch
 informace týkající se předávacího řízení investiční akce na Jižní čtvrti

Ing. arch. Jan Horký
 informace o jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj za účasti úředníků Ministerstva 

životního prostředí ve věci územních studií

12. ZÁVĚR

Primátor Mgr. Puchalský ukončil 32. schůzi Rady města Přerova konanou dne 10. prosince 2015                  
v 17.00 hodin.
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V Přerově dne 16. 12. 2015

Mgr. Vladimír Puchalský
       primátor Statutárního města Přerova

          Pavel Košutek
           náměstek primátora Statutárního města Přerova


