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USNESENÍ z 33. schůze Rady města Přerova konané dne 7. ledna 2016

1117/33/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 33. schůze Rady města 
Přerova konané dne 7. ledna 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 33. schůze Rady města Přerova konané dne 7. ledna 2016,

2. schvaluje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského ověřovatelem usnesení a zápisu            
33. schůze Rady města Přerova.

1118/33/3/2016 Kontrola usnesení 809/27/4/2008 - uzavření dodatku č. 30 ke smlouvě
o účtu

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí uzavření Dodatku č. 30 ke smlouvě o účtu mezi 
statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00  
Praha 4, IČ 45244782.

1119/33/3/2016 Návrh na personální změny

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává s účinností k 7. 1. 2016 z funkce člena Komise pro cestovní ruch a kulturu           
Mgr. Radima Himmlera,

2. jmenuje s účinností od 8. 1. 2016 do funkce člena Komise pro cestovní ruch a kulturu         
Ing. Janu Kosturovou.

1120/33/4/2016 Rozpočtové opatření č. 22

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy 
rozpočtu dle důvodové zprávy.

1121/33/4/2016 Rozpočtové opatření č. 1

Rada města Přerova po projednání:

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

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy 
(ad 2).
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1122/33/5/2016 Oprava městských hradeb

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Dodatku č.5 ke smlouvě o dílo  č. SML/0997/2014 ze dne 9.9.2014            
a dohody o započtení pohledávek mezi statutárním městem Přerovem, jako objednatelem         
a společností PRINTES-ATELIER s.r.o., IČ: 25391089, se sídlem Mostní 1876/11a, 750 02  
Přerov, jako zhotovitelem, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Předmětem 
Dodatku č. 5 a dohody o započtení pohledávek je zúžení předmětu smlouvy o dílo, kdy 
vzájemné pohledávky vzniknuvší tímto ujednáním stran, se dle dohody v částce ve výši 
5.082,- Kč vzájemně započítávají.

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

1123/33/5/2016 Územní plán města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

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

2.1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout v souladu s ustanovením § 6 odst. 
5 písm. a) a § 46 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, o pořízení změny Územního plánu města Přerova              
na základě požadavku žadatele změny části plochy bydlení rodinného na plochu smíšenou 
obytnou podle důvodové zprávy,

2.2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova podmínit pořízení změny územního plánu         
v souladu s ustanovením § 45 odst. 4 stavebního zákona úplnou úhradou nákladů spojených   
se zhotovením dokumentace ze strany navrhovatele.

1124/33/5/2016 Výjimka ze stavební uzávěry – “Plynovod, plynové přípojky a areálový 
plynovod“

Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 
ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou  “Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých 
drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu “Plynovod, plynové přípojky a areálový plynovod“, situovanou 
na pozemcích parc.č. 4973/13, 4973/14, 4973/16, 6034/6, 6034/46, 6034/47 a 6034/48 v katastrálním 
území Přerov, které jsou součástí stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu         
na usnesení).
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1125/33/6/2016 Veřejná zakázka "Regenerace panelového sídliště Přerov II –
Předmostí 10. Etapa (Tylova, Teličkova)" – schválení předběžného 
oznámení veřejného zadavatele

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,        
ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce „Regenerace  panelového  sídliště  Přerov II – Předmostí 10. Etapa (Tylova, 
Teličkova)“, včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky,

2. ukládá odboru řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací, 
uveřejnit toto předběžné oznámení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

3. schvaluje odůvodnění účelnosti pro účely předběžného oznámení veřejné zakázky veřejné 
zakázky dle přílohy č. 2,

4. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace související       
s administrací zadávacího řízení.

1126/33/6/2016 Sportovní areál a dětské hřiště v místní části Přerov-Dluhonice

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení MV Dluhonice obsažené  ze zápisu z 10. schůze MV 
Dluhonice  ze dne 7.10.2015 v části  bodu   2 zápisu  týkající se  náhradní  investiční  výstavby  
dětského  a sportovního  hřiště  a  požadavky TJ  Sokol  Dluhonice  pro zadání vypracování 
projektových dokumentací  potřebných  pro   realizaci  záměru   vybudování    nového  
sportovního  areálu  ze  dne  31.10.2015

2. pověřuje odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování projektových dokumentací        
na vybudování  dětského hřiště  a  mini sportoviště, umístěné v lokalitě Loučka pod 
autobusovou točnou a vypracování  projektových  dokumentací na  vybudování  sportovního   
areálu  v lokalitě Trávníček minimálně v rozsahu  stávajícího  sportovního  areálu,  včetně  
projektu na vybudování nové dopravní  a technické  infrastruktury  k novému   sportovnímu  
areálu. Součástí projektových dokumentací bude i vypracování položkových rozpočtů           
na realizaci dětského hřiště a sportovního areálu. Návrh bude získán formou architektonické 
soutěže.

3. ukládá Odboru Ekonomiky zajistit finanční prostředky na pokrytí nákladů souvisejících        
se zajištěním všech projektových dokumentací pro realizaci záměru ve výši 3500 tis. Kč.

4. ukládá Odboru správy  majetku   a  komunálních   služeb  zahájit jednání  o výkupu  
pozemků   pro  umístění  sportovního  areálu  p.č. 345/17 vedeného jako orná  půda                  
o   výměře   1229 m2  od   vlastníků - fyzických  osob  a  pozemku  p.č. 345/11  vedeného  
jako   zahrada  o výměře  996 m2 od  Českého zahrádkářského  svazu  ZO  č. 15 a  zahájit  
všechny  majetkoprávní  úkony  související s ukončením  nájemních   smluv s užívání  
městských  pozemků  v této  zahrádkářské  kolonii.



4

1127/33/6/2016 Centralizace nákupů – schválení smlouvy o společném postupu při 
zadání veřejné zakázky na poskytovatele hlasových a datových služeb 
na období 2016 a 2017

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu veřejných zadavatelů při zadání veřejné 
zakázky podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to za účelem 
společného postupu při zadávání veřejné zakázky na poskytovatele hlasových a datových 
služeb na období 2016 a 2017, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě dle 
přílohy č. 1 („Smlouva o vzniku společnosti“)

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
souvisejícího s uzavřením Smlouvy o vzniku společnosti, k jeho uzavření a jeho podpisu.

1128/33/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 166 v k.ú. Popovice      
u Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku 
p.č. 166, ostatní plocha, o výměře cca 47 m2 v k.ú. Popovice u Přerova.

1129/33/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 1022 ZE-EN,  
v  k.ú. Dluhonice

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout o záměru statutárního 
města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 1022 ZE-EN, geometrickým plánem č. 279-51/2011 označené jako 
pozemek p.č. 1013/14  o výměře 1832 m2,  v k.ú. Dluhonice, vyznačené na situaci v příloze 
č.1.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
1022 ZE-EN, geometrickým plánem č. 279-51/2011 označené jako pozemek p.č. 1013/14        

o výměře 1832 m2,  v k.ú. Dluhonice, vyznačené na situaci v příloze č.1.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k části pozemku 
p.č. 1022 ZE-EN, geometrickým plánem č. 279-51/2011 označené jako pozemek p.č. 1013/14  
o výměře 1832 m2, v k.ú. Dluhonice.



5

1130/33/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 169/11, v k.ú. 
Kozlovice u Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout o záměru statutárního 
města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 169/11, ost. plocha, o výměře 267 m2,  v k.ú.  Kozlovice u Přerova, vyznačené 
na situaci v příloze č.1.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
169/11, ost. plocha, o výměře 367m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova, vyznačené na situaci             
v příloze č.1.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 
169/11 ost. plocha, o výměře 267 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova.

1131/33/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4929/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem pozemku p.č. 
4929/2, ost.  plocha, v k.ú. Přerov o výměře 20 m2.

1132/33/7/2016 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:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - prodej 500 ks parkovacích karet pro vjezd           
a výjezd s možností parkování po dobu 24 hod denně na střeše „Obchodní galerie Přerov“, 
kdy parkovací systém nebude 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 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
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1133/33/7/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 67/1 a části pozemku p.č. 594 oba v k.ú. Předmostí  

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 
67/1, ostatní plocha, o výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 594, ostatní plocha, o výměře  4 m2

oba v k.ú. Předmostí, dle geometrického plánu č. 1063-825/2011 označené jako díl „a“ a díl 
„b“ sloučené do nově vzniklého pozemku p.č. st. 962 o výměře 6 m2 v k.ú. Přerov z majetku 
statutárního města Přerova do majetku společnosti  ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, 
Teplická 8, IČ: 24729035 za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 8.280,- Kč, tj. 1380,-
Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků pod stavbou                
od 2.11.2011 do data právních účinků vkladu práva dle této kupní smlouvy do katastru 
nemovitostí a to ve výši:
- za období od 2.12.2011 do 1.12.2013 - 50,--Kč/m2/rok, navýšené o příslušnou sazbu DPH 
(celkem 625,--Kč+DPH)

- za období od 1.1.2014 do 30.9.2014 - 86,-- Kč/m2/rok, navýšené o příslušnou sazbu DPH  
(celkem 385,--Kč+DPH)

- za období od 1.10.2014 do 31.12.2015 -197,-- Kč/m2/rok, navýšené o příslušnou sazbu DPH 
(celkem 1.481,--Kč+DPH)

- od 1.1.2016 do dne právních účinků vkladu vlastnického práva 197,-- Kč/m2/rok, navýšené   
o příslušnou sazbu DPH.
mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemku) a společností  ČEZ Distribuce 
a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035(jako uživatelem pozemku) ve znění článku V. 
kupní smlouvy dle přílohy č. 1.

1134/33/7/2016 Úplatný převod  nemovitých věcí  z majetku statutárního města 
Přerova -pozemku p.č. 641 v k.ú. Čekyně

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný 
převod pozemku p.č. 641, zastavěná plocha a  nádvoří, o výměře 42 m2,  v  k.ú. Čekyně, z vlastnictví 
statuárního města Přerov do vlastnictví A.V., za cenu v čase a místě obvyklou 21 000,- Kč a uzavření 
kupní smlouvy dle přílohy.

1135/33/7/2016 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 1024, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 183 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova, 
do vlastnictví statutárního města Přerova ze spoluvlastnictví  Ing. M.L.  a  Ing. J.L., za kupní cenu ve 
výši 73.200,-Kč, tj. 400,-Kč/m2 (dle znaleckého posudku) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle 
přílohy.



7

1136/33/7/2016 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1019/12 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním 
městem Přerov (jako pronajímatelem a vlastníkem pozemku) a společností HyperCube a.s.,     
se sídlem Praha 4 - Krč, V Štíhlách 2051/4, PSČ: 142 00 (jako nájemcem a stavebníkem)       
ve znění dle přílohy č. 1. Předmětem smlouvy je nájem části pozemku p.č. 1019/12, ostatní 
plocha, o výměře 6 m2 v k.ú.Přerov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou            
od 13.1.2016 do 14.3.2016. Nájemné bude činit 9.988,- Kč a bude navýšeno o příslušnou 
sazbu DPH. Účelem nájmu je umístění dočasného objektu přenosného promostojanu LEO 
Express HyperCube. Součástí smlouvy je ujednání, kterým statutární město Přerov uděluje 
souhlas s umístěním stavby na předmětné části pozemku.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.1.2016

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

1137/33/7/2016 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
prostor sloužící podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku 
p.č. 2294/2, v k.ú. Přerov (Chemoprojekt)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje podání výpovědi z nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
21.12.2010,  na prostor sloužící podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném        
k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, v k.ú. Přerov, 
(Chemoprojekt), o celkové výměře  9,4 m2, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a Barborou Adamcovou, místem podnikání Přerov I-Město, Želatovská 
551/38, IČ 74866788, jako nájemcem. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet první den 
měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi.

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

1138/33/7/2016 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 387,  příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2152/2, v k.ú. Přerov (Čechova 
43)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor - místnost č. 028, situovaný v 1. PP,               
v objektu občanské vybavenosti č.p. 387, příslušném k části obce Přerov I - Město,                
na pozemku p.č. 2152/2, zast.pl.  a nádvoří, v k.ú. Přerov, (Čechova 43) o výměře 9 m2, mezi 
statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společnosti Česká telekomunikační 
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infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ 04084063, jako nájemcem, 
ve znění dle přílohy.  Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce,     
s účinností od 1.1.2016. Účelem nájmu bude využití prostoru pro umístění a provozování 
zařízení veřejné komunikační sítě, traťového rozvaděče. Výše nájemného bude činit 7.200,-
Kč/rok (bez DPH), tj. 800,-Kč/m2/rok.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.1.2016

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

1139/33/7/2016 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 2645/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                
z věcného břemene zřídit a provozovat plynárenské zařízení – přeložku NTL plynovodu,         
a s tím spojeného omezení, spočívajícího  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 k  tíži pozemku p.č. 2645/1        
v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, 
Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 27295567.
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 DPH v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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 na straně jedné a společností RWE GasNet, s.r.o., se 
sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 27295567, jako budoucím oprávněným 
z věcného břemene na straně druhé ve znění dle přílohy č. 1.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 30-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. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma 
zadá 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: 31.3.2016

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

1140/33/7/2016 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. schvaluje 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: 31.1.2016

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

1141/33/7/2016 Bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerov –  světelné řetězy, světelné krápníky, napájecí zdroje

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí - 20 ks světelných řetězů (36V-2054L*20,LED 
světla, venkovní použití, délka 23,3 m), 20 ks světelných krápníků (24V, venkovní použití, 15 
m, teplá bílá LED) a 5 ks napájecích zdrojů (velký transformátor, 36V AC 72W, přívod 10m), 
z vlastnictví společnosti EMOS spol. s r.o., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 295/17, IČ 
19014104, do vlastnictví statutárního města Přerov, a uzavření smlouvy ve znění dle přílohy -
darovací smlouvy.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.1.2016

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

1142/33/7/2016 Výpůjčka movité věci z majetku statutárního města Přerova –
uměleckého díla, bronzové sochy Elektry

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje výpůjčku movité věci, uměleckého díla – bronzové sochy Elektry, jejímž autorem je 
Rudolf Hlavica, nemovité kulturní památky, evidované v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR pod rejstříkovým číslem 26 356/8-456, Kulturním a informačním službám města 
Přerova, p.o., IČ 45180512, se sídlem Přerov I – Město, nám. T. G. Masaryka 8, na dobu 
určitou od 18.1.2016 do 18.4.2016, za účelem výstavy v prostorách „Výstavní síně Pasáž“, 
Kratochvílova 41 v Přerově a uzavření smlouvy o výpůjčce ve znění dle přílohy č. 1.

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

1143/33/7/2016 Výpověď z nájmu bytu 

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 1100/32/7/2015 ze dne 10.12.2015.
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2. schvaluje podání výpovědi manželům  A.  a    J.M., k bytu v domě č.p. , příslušném k části 
obce Přerov I - Město, a to dle § 2288 NOZ s tříměsíční výpovědní lhůtou.

1144/33/8/2016 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem  

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

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.1.2016

1145/33/8/2016 Sportovní klub Přerov – žádost o poskytnutí mimořádné dotace

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 3 100 000,-
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Petřivalského 
584/1 na přístavbu, nástavbu a stavební úpravy zázemí klubu - budovy bez č.p./č.e., na 
pozemku p. č. 5307/107 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 5307/2 (ostatní plocha) a p.č.  
5307/329 (ostatní plocha) v k.ú. Přerov v roce 2016 v případě, že jmenovaný spolek 
předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 133510 Podpora 
materiálně technické základny sportu programové financování, vyhlášeného Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci státní podpory sportu pro rok 2016. Celkové 
investiční výdaje na projekt činí 9 499 759 Kč. Zbylé finanční prostředky na realizaci projektu 
nad rámec poskytnutých dotací zajistí Sportovní klub Přerov.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2016

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

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2016

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

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

rozpočet 
po úpravě

6399 210 Ostatní finanční operace (ručení) 5 400,0 - 3 100,0 2 300,0

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 
(individuální dotace)

0,0 + 3 100,0 3 100,0
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotační programy, ostatní dotace a dary 18 000,0 + 3 100,0 21 100,0

1146/33/9/2016 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu - DPS

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení  
(1+0), o ploše 29,33 m2, v domě č. p. , příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 
481, 482, v k. ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní S.B., za 
nájemné ve výši 1 040,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 1 na dobu určitou do 31.7.2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 29.2.2016

1147/33/9/2016 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 
odst. 6 zákona 

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 – 6 osobám a osobám s nimi 
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 – 5 osobám a osobám s nimi 
společně posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 11.1.2016

1148/33/10/2016 Zahraniční pracovní cesta Kotor (Černá Hora)

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu do Kotoru (Černá Hora) 
delegaci statutárního města Přerova ve složení: primátor Mgr. Vladimír Puchalský, náměstek 
primátora Bc. Tomáš Navrátil a tajemník Mgr. Petr Mlčoch. Cesta se uskuteční ve dnech  10. - 12. 2. 
2016 za účelem podpisu smlouvy o partnerství mezi oběma městy.
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1149/33/10/2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se 
podněty a připomínkami vznesenými na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. V. Puchalský

Termín: 11.1.2016

1150/33/10/2016 Podnět zastupitelky města Přerova paní Ludmily Tomaníkové

Rada města Přerova po projednání konstatuje, že čas zahájení zasedání Zastupitelstva města Přerova 
v 16.00 hodin nebude předmětem změny jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova.

1151/33/10/2016 Projekt Asistent prevence kriminality MP Přerov 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje navýšení celkového počtu zaměstnanců Statutárního města Přerova, zařazených     
do Městské policie Přerov na 61, a to za podmínky rozpočtového krytí,

2. schvaluje pokračování projektu „Asistent prevence kriminality“ i v roce 2016 s navýšeným 
počtem na celkem 8 APK,

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

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

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 9 000,0 - 500,0 8 500,0

6399 210 Ostatní finanční operace (ručení) 2 300,0 * - 1 875,0 425,0

5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, 
veřejného pořádku (projekt APK)

81,0 + 2 339,0 2 420,0

6330 011 Převody vlastním fondům v 
rozpočtech územní úrovně 
(sociální fond)

3 404,0 + 36,0 3 440,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

SOCIÁLNÍ FOND

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

rozpočet
po úpravě

4134 013 Převody z rozpočtových účtů 3 404,0 + 36,0 3 440,0

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

rozpočet
po úpravě

6171 013 Činnost místní správy 4 350,0 + 36,0 4 386,0
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4. zmocňuje Ing. Jiřího Kohouta ke všem souvisejícím právním krokům, dle bodu 2 návrhu        
na usnesení.

1152/33/11/2016 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému a tajemníkovi 
Mgr. Petru Mlčochovi předložit na jednání Rady města Přerova dne 21. ledna 2016 komplexní 
materiál, kterým se řeší problémy ekonomického softwaru GINIS.

1153/33/11/2016 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přítomností BcA. Elišky Karešové při hodnocení soutěže 
o návrh jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova.

1154/33/11/2016 Podnět náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila

Rada města Přerova po projednání souhlasí s umístěním znaku města Přerova na informační tabuli 
projektu FreeRUN pro Prague International Marathon, Františka Křížka 11, Praha 7 – Holešovice      
po dobu trvání výpůjčky pozemků města.

1155/33/11/2016 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského

Rada města Přerova po projednání zmocňuje primátora Mgr. Vladimíra Puchalského vydat zmocnění 
panu Antonínu Prachařovi při zastupování města Přerova ve věcech dopravních staveb  a zároveň 
ukládá primátorovi s ním uzavřít příslušné pracovně právní úkony do 31.12.2016.

V Přerově dne 7. ledna 2016

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                           Ing. Petr Měřínský
primátor Statutárního města Přerova                              náměstek primátora Statutárního města Přerova


