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ZÁPIS

z 34. schůze Rady města Přerova konané dne 21. ledna 2016

PROGRAM:

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady

1. Zahájení primátor
2. Volba ověřovatele zápisu
2.1 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 34. schůze Rady 

města Přerova konané dne 21. ledna 2016
primátor

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků
Ing. Měřínský

3.2 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na 
jejich jednáních za II. pololetí roku 2015

primátor

4. Finanční záležitosti
4.1 Útulek pro zvířata - přijetí daru Ing. Měřínský
4.2 Rozpočtové opatření č. 23 Ing. Měřínský
4.3 Rozpočtové opatření č. 2 Ing. Měřínský
4.4 Vnitřní předpis č. ../2016 Postup při uplatnění DPH od roku 2016 Ing. Měřínský
4.5 Rámcová smlouva Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Mamutov – materiál na stůl p. Pospíšilík
5.2 Zapojení do celostátního sčítání dopravy p. Košutek
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Úpravy propojení cyklostezek u okružní křižovatky Želatovská Ing. Měřínský
6.2 Revitalizace parků na nám. Svobody a nám. Fr.Rasche Ing. arch. Horký
6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně 

- část stavebního objektu SO 02, větev B“ – schválení 
předběžného oznámení veřejného zadavatele - materiál na stůl

Ing. Měřínský

6.4 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 
zakázku - Přerovské listy, Regenerace panelového sídliště 
Přerov II – Předmostí 10. Etapa (Tylova, Teličkova), Stavební 
úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov, 
Chodníky – Vnitroblok Žižkova, Kovářská, Hanácká - materiál na 
stůl

Ing. Měřínský
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6.5 Veřejná zakázka – „Centrální nákup hygienických potřeb pro rok 
2016“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, schválení vyzvaných zájemců, jmenování členů komise 
pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a 
hodnocení nabídek - materiál na stůl

Ing. Měřínský

6.6 Veřejná zakázka – „Centrální nákup kancelářských potřeb pro 
rok 2016“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, schválení vyzvaných zájemců, jmenování 
členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, 
posouzení a hodnocení nabídek - materiál na stůl

Ing. Měřínský

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

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.
p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova -   pozemku p.č. 
5466/183 a p.č. 5990/44 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 
4669/1,  v  k.ú. Přerov.

p. Košutek

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

p. Košutek

7.5.1 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
- prostor sloužících 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).

p. Košutek

7.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
– prostor sloužících podnikání v objektu bydlení č.p. 1866, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí 
pozemku p.č.  282/1, v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44).

p. Košutek

7.5.3 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov, smlouva o 
právu provést stavbu  a zřízení služebnosti ve prospěch 
statutárního města Přerova – část pozemku p.č. 88 v k.ú. 
Žeravice 

p. Košutek

7.5.4 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov -
prostor v objektu bydlení č.p. 18, příslušném k části obce Přerov 
XI - Vinary, který je součástí pozemku p.č. st. 44/1, v k.ú. Vinary 
u Přerova (Kulturní dům Vinary).

p. Košutek

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 
4951/3, p.č. 5101/5, p.č. 5103,    a na mostní konstrukci Tyršova 
mostu, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.

p. Košutek

7.9.1 Úplatný převod movitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerova – žulové hrobky.

p. Košutek

7.12.3 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SML /2876/2015- Oprava 
chodníku ul. Jabloňová, Čekyně - materiál na stůl

Ing. Měřínský

7.13.1 Žádost o prominutí poplatku z prodlení Ing. Měřínský
7.14.1 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 955 v k.ú. 

Žeravice- kanalizační přípojka z RD na parc. č. 853 v k.ú. 
Žeravice

p. Košutek

7.14.2 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1046 v k.ú. 
Dluhonice- přípojka vody k RD na parc. č .377/1, 377/2 v k.ú. 
Dluhonice

p. Košutek
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8. Školské záležitosti
8.1 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů 

příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 
Přerovem  

Bc. Navrátil

8.2 Základní škola Přerov, Trávník 27 - pověření ředitelky základní 
školy ke komplexnímu zajištění realizace veřejné zakázky 
malého rozsahu

Bc. Navrátil

8.3 Předání dokončeného technického zhodnocení k  hospodaření 
Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov -
Předmostí, Hranická 14

Bc. Navrátil

8.4 Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Přerov 
(MAP) - materiál na stůl

Bc. Navrátil

9. Sociální záležitosti
9.1 Změna vnitřních předpisů k uzavírání nájemních smluv k bytům 

zvláštního určení. Stanovení výše nájemného za užívání 
bezbariérových bytů.

Bc. Navrátil

9.2 Přijetí finančního daru - obec Nahošovice Bc. Navrátil
9.3 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení 

§ 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů

Bc. Navrátil

10. Různé
10.1 Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města 

Přerova
Ing. arch. Horký

10.2 Vrácení pokut za porušení OZV č. 2/2010, o stanovení některých 
povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území 
statutárního města Přerova.

p. Košutek

10.3 Přerovský rádce: Trhy na náměstí T. G. Masaryka (vyhodnocení 
dotazníku)

primátor

10.4 Použití znaku statutárního města Přerova primátor
10.5 Použití znaku statutárního města Přerova primátor
10.6 Podněty a připomínky z  13. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova – materiál na stůl
primátor

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

12. Závěr, tiskové zprávy
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Přítomni:

A. Předsedající: primátor Mgr. Vladimír Puchalský

B. Členové Rady města:

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

C.  Omluveni: Mgr. Helena Netopilová
Rudolf Neuls

D.  Dále přítomni:
Mgr. Petr Mlčoch - tajemník MMPr
Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů
Ing. Ivana Pinkasová - vedoucí Odboru řízení projektů a investic
Mgr. Zdeněk Vojtášek - vedoucí Odboru správy majetku a …
Ing. Miloslav Dohnal - vedoucí odd. majetkoprávního

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 34. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 21. ledna 2016 
ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 9 členů Rady 
města. 

Omuveni: Mgr. Helena Netopilová
Rudolf Neuls

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

Program:

Bc. Navrátil:
Sdělil, že stahuje z programu rady materiál označený 9.1  Změna vnitřních předpisů k uzavírání 
nájemních smluv k bytům zvláštního určení. Stanovení výše nájemného za užívání bezbariérových 
bytů.

Hlasování o pozměňujícím návrhu programu: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

Hlasování o celém pozměněném programu: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

Ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze Rady města Přerova byl navržen náměstek primátora   
Bc. Tomáš Navrátil. 
Hlasování o ověřovateli:  9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1156/34/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 34. schůze Rady města 
Přerova konané dne 21. ledna 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 34. schůze Rady města Přerova konané dne 21. ledna 2016,

2. schvaluje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu           
34. schůze Rady města Přerova.

3. KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ,  INFORMACE  Z KOMISÍ

1157/34/3/2016 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání dočasně volných finančních 
prostředků statutárního města Přerova za období od 01.10.2015 do 31.12.2015.

Hlasování: 8 pro, Ing. Holan nepřítomen a nehlasuje, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).
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1158/34/3/2016 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních       
za II. pololetí roku 2015

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady, 
zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. pololetí 
2015.

Hlasování: 8 pro, Ing. Holan nepřítomen a nehlasuje, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

4. FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

1159/34/4/2016 Útulek pro zvířata - přijetí daru

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
za období od 01.10.2015 do 31.12.2015 v celkové výši 5 800 Kč.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1160/34/4/2016 Rozpočtové opatření č. 23

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1161/34/4/2016 Rozpočtové opatření č. 2

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje úpravu rozpočtu dle důvodové zprávy (ad 1),

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

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1162/34/4/2016 Vnitřní předpis č. ../2016 Postup při uplatnění DPH od roku 2016

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší s účinností k 31. 1. 2016 Vnitřní předpis č. 2/2014  "Postup při uplatnění DPH",

2. vydává s účinností od 1. 2. 2016 Vnitřní předpis č. .. /2016 "Postup při uplatnění DPH od roku 
2016" ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová

Termín: 31.1.2016

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1163/34/4/2016 Rámcová smlouva

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. schvaluje uzavření rámcové smlouvy mezi statutárním městem Přerov a  JUDr. Tomášem 

Vránou, soudním exekutorem, se sídlem Komenského 38, 750 00 Přerov,  IČ: 66246750, DIČ:  
CZ6205200980, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k právnímu jednání podle bodu 1 tohoto
usnesení včetně jeho podpisu.

VARIANTA  II.:
neschvaluje uzavření rámcové smlouvy mezi statutárním městem Přerov a JUDr. Tomášem Vránou, 
soudním exekutorem, se sídlem Komenského 38, 750 00 Přerov, IČ: 66246750, DIČ:  CZ6205200980.

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

Hlasování o variantě I. usnesení: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).
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5. ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

1164/34/5/2016 Mamutov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, člen Rady města Přerova p. Radek Pospíšilík.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí stav přípravy záměru na vybudování tematického, zábavně - vzdělávacího 
parku "Mamutov",

2. schvaluje podání projektového záměru „Svět lovců mamutů“ do dotačního programu Interreg 
V-A Česká republika – Polsko,

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem projektového záměru dle bodu 
2.,

4. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje objednat poradenství a konzultace při 
zpřesnění a přípravě návrhu projektového záměru „Svět lovců mamutů“ do dotačního 
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko u společnosti Asistenční centrum, a. s., 
Sportovní 3302, 434 01 Most, IČ 63144883, pobočka Olomouc, Kosmonautů 8, 772 11 
Olomouc v celkové ceně 15 000,- Kč bez DPH,

5. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet 
po úpravě

3639 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 
(koncepce a rozvoj)

783,7 - 20,0 763,7

410 Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) 0,0 + 20,0 20,0

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1165/34/5/2016 Zapojení do celostátního sčítání dopravy

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

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla o zapojení se města Přerova do celostátního sčítání dopravy,

VARIANTA I.:
2. pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje provedením výběru odborné firmy, která 

provede sčítání dopravy podle podmínek a metodiky ŘSD a zajistí předání dat do celostátního 
sčítání dopravy v požadovaném formátu, u všech 15 navržených profilů dle důvodové 
zprávy.
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VARIANTA II.:
2. pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje provedením výběru odborné firmy, která 

provede sčítání dopravy podle podmínek a metodiky ŘSD a zajistí předání dat do celostátního 
sčítání dopravy v požadovaném formátu u 6 profilů dle celostátního sčítání dopravy 2010        
a současně u dalších 9 navržených profilů dle důvodové zprávy provede sčítání v minimálním 
rozsahu pouze pro potřeby města.

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

Hlasování o variantě I. usnesení: pro 8, zdržel se Ing. Měřínský, 2 omluven (Mgr. Netopilová,          
p. Neuls)

6.  PŘÍPRAVA  A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1166/34/6/2016 Úpravy propojení cyklostezek u okružní křižovatky Želatovská

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit žádost o dotaci na projekt „Úpravy 
propojení cyklostezek u okružní křižovatky Želatovská“ z dotačního programu Olomouckého 
kraje – Podpora výstavby a oprav cyklostezek v roce 2016.

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednáním a podpisům právních jednání 
a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci dotace z Olomouckého 
kraje – Podpora výstavby a oprav cyklostezek v roce 2016.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1167/34/6/2016 Revitalizace parků na nám. Svobody a nám. Fr.Rasche

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, člen Rady města Přerova Ing. arch. Jan Horký.

Rada města Přerova po pojednání:

1. schvaluje pokračovat v záměru revitalizace parku na nám. Svobody a nám.Fr. Rasche              
v Přerově v rozsahu  dle   důvodové  zprávy.

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



10

3. ukládá Odboru  ekonomiky  zajistit  v rozpočtu  města  finanční  prostředky  ve  výši  1 800 
tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s vyhlášením architektonické soutěže a nákladů  
spojených  se zajištěním všech potřebných projektových  dokumentací  pro  realizaci   záměru.

Nové znění usnesení:
Rada města Přerova projednala materiál "Revitalizace parků na nám. Svobody a nám. Fr. 
Rasche. Návrh na usnesení bude předmětem jednání Rady města Přerova dne 4.2.2016, a to po 
projednání návrhů investic na roky 2016 - 2019.

Předkladatel materiálu Ing. arch. Horký předlohu stáhl.
Primátor Mgr. Puchalský navrhl usnesení: Rada města Přerova projednala materiál "Revitalizace parků 
na nám. Svobody a nám. Fr. Rasche. Návrh na usnesení bude předmětem jednání Rady města Přerova 
dne 4.2.2016, a to po projednání návrhů investic na roky 2016 - 2019.

Hlasování o novém usnesení (návrh primátora): 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1168/34/6/2016 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně -
část stavebního objektu SO 02, větev B“ – schválení předběžného 
oznámení veřejného zadavatele

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

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 „Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně - část stavebního objektu 
SO 02, větev B“, včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky,

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

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1169/34/6/2016 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku 
- Přerovské listy, Regenerace panelového sídliště Přerov II – Předmostí 
10. Etapa (Tylova, Teličkova), Stavební úpravy základní školy, Za 
Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov, Chodníky – Vnitroblok Žižkova, 
Kovářská, Hanácká

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

Rada města Přerova po projednání:
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova 
zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Přerovské listy“ dle důvodové zprávy,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova 
zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Regenerace panelového sídliště Přerov 
II – Předmostí 10. Etapa (Tylova, Teličkova)“ dle důvodové zprávy,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova 
zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Stavební úpravy základní školy, Za 
Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“ dle důvodové zprávy,

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova 
zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce komunikací - vnitroblok 
Žižkova, Přerov a Oprava komunikace ulic Hanácká, Kovářská, Popovice“ dle důvodové 
zprávy,

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Ivana Pinkasová – vedoucí Odboru řízení projektů 
a investic v 14.36 hodin.

1170/34/6/2016 Veřejná zakázka – „Centrální nákup hygienických potřeb pro rok 
2016“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
schválení vyzvaných zájemců, jmenování členů komise pro otevírání 
obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Centrální nákup hygienických potřeb pro rok 2016“ dle příloh č. 1 - 7

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 
s názvem „Centrální nákup hygienických potřeb pro rok 2016“, 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. KASPA papír s. r. o., Ostrava - Moravská Ostrava, Porážková 3147/68A, PSČ 70200 26819449

2. CATERIUS - Marcela Švédová, Smetanova 1970/8, 750 02, Přerov - Přerov I-Město 40292941

3. Blanka Vlková, Bohuslava Němce 2704/17, 750 02, Přerov - Přerov I-Město 18052975

4. Pavel Hermély, Tovačovská 638/2, 750 02, Přerov - Přerov I-Město 67688691

5. Ladislav Zbožínek, Za Mlýnem 1223/55, 750 02, Přerov - Přerov I-Město 10637443
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4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 9/2012, komisi pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

P. č. Člen komise Organizace Náhradník Organizace

1. Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Bc. Tomáš Navrátil Zástupce zadavatele

2. Mgr. Petr Karola Vedoucí odboru VNITŘ Fanka Vrbová Vedoucí odd. SLUŽ

3. Mgr. Romana Pospíšilová Vedoucí odboru SVŠ Dagmar Janásová Odd. ŠKOL

4. Mgr. Miroslav Fryštacký Základní škola Přerov, 
Svisle 13

Mgr. Přemysl Dvorský, 
Ph.D.  

Základní škola 
Přerov, Želatovská 8 

5. Bc. Hana Ondrášová Zařízení školního 
stravování Přerov, 
Kratochvílova 30 

Bc. Jana Žouželková Sociální služby 
města Přerova, p.o. 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

B2B CENTRUM a.s. Externí administrátor 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.

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Pinkasová, aby odpověděla na otázku, kdo 
nominoval vyzvané zájemce uvedené v bodě 3. usnesení.
Ing. Pinkasová sdělila, že tak bylo učiněno na základě pokynu věcného gestora případně účastníků 
příspěvkových organizací, tedy účastníků centrálního nákupu hygienických potřeb. Vyplynulo to 
z věcné diskuse a zkušeností, které s dodavateli máme. Celá zakázka bude zveřejněna na profilu           
a kdokoliv se může přihlásit do řízení.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Pinkasová v 14.38 hodin.

1171/34/6/2016 Veřejná zakázka – „Centrální nákup kancelářských potřeb pro rok 
2016“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
schválení vyzvaných zájemců, jmenování členů komise pro otevírání 
obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Centrální nákup kancelářských potřeb pro rok 2016“ dle příloh č. 1 – 7,



13

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 
s názvem „Centrální nákup kancelářských potřeb pro rok 2016“, 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. KASPA papír s. r. o., Ostrava - Moravská Ostrava, Porážková 3147/68A, PSČ 
70200

26819449

2. Blanka Vlková, Bohuslava Němce 2704/17, 750 02, Přerov - Přerov I-Město 18052975

3. PAPERA s.r.o., Svitavy, Hálkova 2217/13, PSČ 56802 25945653

4. INTERPAP Office, s.r.o., Na Hrázi 110/15, Děčín VIII-Dolní Oldřichov, 405 02 
Děčín

25013483

5. Papír plus s.r.o., Přerov I-Město, Žerotínovo náměstí č.17, PSČ 75000 25824392

6. embex s.r.o., 40.pluku 1351, 757 01 Valašské Meziříčí 28593499

7. REDDO CZ s.r.o., Hranice IV - Drahotuše, Hranická 280, PSČ 75361 27780627

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

P. č. Člen komise Organizace Náhradník Organizace

1. Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Bc. Tomáš Navrátil Zástupce zadavatele

2. Mgr. Petr Karola Vedoucí odboru VNITŘ Fanka Vrbová Vedoucí odd. SLUŽ

3. Mgr. Romana Pospíšilová Vedoucí odboru SVŠ Dagmar Janásová Odd. ŠKOL

4. Mgr. Miroslav Fryštacký Základní škola Přerov, Svisle 
13

Mgr. Přemysl 
Dvorský, Ph.D.  

Základní škola 
Přerov, Želatovská 8

5. Bc. Hana Ondrášová Zařízení školního stravování 
Přerov, Kratochvílova 30 

Bc. Jana Žouželková Sociální služby 
města Přerova, p.o. 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

B2B CENTRUM a.s. Externí administrátor 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.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

Přestávka 14.40 – 14.45 hodin.
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7. MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

1172/34/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod/nájem 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
schvaluje záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod   části pozemku p.č. 486, zast. plocha      
a nádvoří, o výměře cca 25 m2, v k.ú.  Kozlovice u Přerova.

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

statutárního města Přerova  - úplatném převodu části pozemku p.č. 486, zast. plocha                
a nádvoří,  o  výměře cca 25 m2, v k.ú. Kozlovice u  Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr statutárního města Přerova  -
úplatný  převod části pozemku p.č. 486, zast. plocha a nádvoří,  o výměře cca 25 m2, v k.ú.  
Kozlovice u Přerova.

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

Hlasování o variantě I. usnesení: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1173/34/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5466/183 a p.č. 
5990/44 v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova si  vyhradit rozhodnout o záměru  statutárního 
města  Přerova - úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
části pozemku  p.č. 5990/44, orná půda, o výměře 513 m2 a části pozemku p.č. 5466/183,orná 
půda, o výměře 1750 m2  v k.ú.  Přerov vyznačené v situaci č. 1 a č. 2

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - části pozemku 
p.č.5990/44, orná půda, o výměře 513 m2 a části pozemku p.č. 5466/183, orná půda, o výměře 
1750 m2 v k.ú.  Přerov vyznačené v situaci č. 1 a č. 2.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k  části pozemku  
p.č.5990/44, orná půda a části pozemku p.č. 5466/183,  v k.ú.  Přerov vyznačené v situaci č. 1 
a č. 2.
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Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Ing. Miloslav Dohnal – vedoucí oddělení majetkoprávního 
v 14.57 hodin.

1174/34/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 4669/1, v k.ú. 
Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

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. 4669/1, ost. plocha, o výměře 559,11 m2,  v k.ú. Přerov, vyznačené            
na situaci v příloze č.1.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
4669/1, ost. plocha, o výměře 559,11  m2, v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v příloze č.1.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 
4669/1 ost. plocha, o výměře 2.108 m2,  v k.ú. Přerov.

Ing. Dohnal:
Město oslovila společnost Kazeto spol. s r.o. s nabídkou předkupního práva s tím, že má zájemce         
o koupi areálu bývalého Kazeta. Je to společnost Emos, která má zájem rozšířit oplocení areálu tak,    
že by oplocení zasahovalo do pozemků statutárního města Přerova. My jsme začali jednat                   
se společností Emos s tím, že bychom se vzdali předkupního práva a následně by došlo ke směně 
pozemků, které by byly dotčeny výstavbou tohoto oplocení. Již proběhlo místní šetření za účasti 
jednotlivých dotčených odborů, zástupců Kazeta a Emosu. Zítra se uskuteční ještě jedna schůzka       
za účasti geodeta a dojde ke konečnému vytýčení hranice následného průběhu oplocení s tím,             
že budou vyčísleny jednotlivé díly, které by připadaly pro Emos a pro statutární město. Proto my 
v současné době doporučujeme vzdát se předkupního práva a následně řešit směnu.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Dohnal v 15.00 hodin.
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1175/34/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání  
v objektu občanské vybavenosti č.p. 785, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 2883/44,  v k.ú. Přerov 
(Svisle 2)

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 526/20/7/2015 ze dne 11.6.2015.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - prodloužení nájemní smlouvy a zvýšení výše 
nájemného dle nájemní smlouvy ze dne 12.7.2007, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, na  prostor 
sloužící podnikání ve stavbě občanského vybavení č.p. 785, příslušné k části obce Přerov I -
Město, která je součástí pozemku p.č. 2883/44,  v k.ú. Přerov, o celkové výměře 241,6 m2, 
(Svisle 2), uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a MUDr. Janou 
Šlechtovou, místem podnikání Přerov I – Přerov, Svisle 785/2, IČ 71249117, jako nájemcem.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1176/34/7/2016 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
prostor sloužících 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)

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 20.12.2005, ve znění dodatků č. 1 
až 8,  na prostory 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  64,4 m2, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem 
a společností Písek, štěrk a kámen s.r.o., se sídlem Citov 86, IČ 26871980,  jako nájemcem, ve 
znění dle přílohy.

Dodatkem č. 9 bude řešeno:         
1. vyjmutí místností č. 38 a č. 41 o celkové výměře 32,40 m2 z předmětu nájmu (původní 
celková výměra prostor 64,40 m2 se upraví na výměru 32 m2),   
2. úprava výše nájemného. Původní výše nájemného 55.641,60 Kč/rok (bez DPH) se sníží      
na novou výši nájemného 27.648,- Kč/rok (bez DPH), která bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH,
3. úprava úhrady nákladů za energie. Původní výše nákladů za energie 75.373,12 Kč/rok vč. 
DPH bude ponížena o výši nákladů za místnosti č. 38 a č. 41, která se z předmětu nájmu 
vyjímá a nová výše nákladů za energie bude činit 37.452,48 Kč/rok vč. DPH,
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s účinností od 1.1.2016.

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.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1177/34/7/2016 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
prostor sloužících podnikání v objektu bydlení č.p. 1866, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č.  282/1, v 
k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44)

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
13.9.2012 na prostor sloužící podnikání v objektu bydlení č.p. 1866, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, který je součástí  pozemku p.č. 282/1, v k.ú. Přerov, o výměře 67,18 m2, 
(Žerotínovo nám. 44), mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Pavlem 
Wehmhönerem, místem podnikání Přerov I - Město, Šrobárova 457/9, IČ 49605062, jako 
nájemcem, ke dni 31.1.2016, ve znění dle přílohy.

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.

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
bydlení č.p. 1866, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí  pozemku p.č. 
282/1, v k.ú. Přerov, o výměře 67,18 m2, (Žerotínovo nám. 44) a vyhlášení výběrového řízení 
na nájem tohoto prostoru za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude 
zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku 
Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1178/34/7/2016 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov, smlouva o právu 
provést stavbu a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města 
Přerova – část pozemku p.č. 88 v k.ú. Žeravice 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje nájem části  pozemku p.č. 88, ostatní plocha, silnice, o výměře 9 m2 v k.ú. Žeravice 
za účelem provedení stavby „Stanoviště na tříděný komunální odpad Přerov Žeravice - ulice 
Lapač“ a uzavření nájemní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.
Smlouva bude uzavřena mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, 
Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, IČ: 70960399 (jako 
pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem), na dobu určitou - od data 
uvedeného v rozhodnutí na uzavírku, nebo faktického zahájení prací, nebo povolení prací dle 
zvláštního užívání pozemní komunikace a to podle toho, která z uvedených skutečností 
nastane první. Nájem skončí nejpozději dnem uvedeným v protokolu o převzetí stavby, 
maximálně však uplynutím jednoho roku ode dne počátku uzavírky. Nájemné bude činit 40,-
Kč/m2/rok (minimálně 300,- Kč), a bude uhrazeno jednorázově na základě daňového dokladu 
vystaveného pronajímatelem do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu.

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.

3. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Stanoviště na tříděný komunální odpad 
Přerov Žeravice - ulice Lapač“ na části pozemku p.č. 88 v k.ú. Žeravice a uzavření nájemní 
smlouvy ve znění dle přílohy č. 2.
Smlouva bude uzavřena mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, 
Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, IČ: 70960399 (jako vlastníkem 
pozemku) a statutárním městem Přerov (jako stavebníkem).

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.3.2016

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

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti 
odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat stanoviště na 
tříděný odpad 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, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto 
stanoviště k  tíži pozemku p.č. 88 v k.ú. Žeravice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem 
Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města 
Přerova.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně  
1.000,- Kč 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 Olomouckým krajem, se sídlem 
Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a statutárním 
městem Přerov, jako budoucím oprávněným ve znění dle přílohy 2.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena poté, co budoucí oprávněný 
doručí budoucímu povinnému návrh smlouvy o zřízení služebnosti s geometrickým plánem     
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na zaměření rozsahu služebnosti a znaleckým posudkem na stanovení jednorázové úhrady      
za zřízení služebnosti.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1179/34/7/2016 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov -
prostor v objektu bydlení č.p. 18, příslušném k části obce Přerov XI -
Vinary, který je součástí pozemku p.č. st. 44/1, v k.ú. Vinary u Přerova 
(Kulturní dům Vinary)

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
11.2.1999, ve znění dodatků č. 1 až č. 4, na prostor v objektu bydlení č.p. 18, příslušném          
k části obce Přerov XI - Vinary, který je součástí pozemku p.č. st. 44/1, v k.ú. Vinary               
u Přerova (Kulturní dům Vinary) o celkové výměře 270 m2, mezi statutárním městem Přerov, 
jako pronajímatelem a spolkem Taneční Sdružení Přerov, se sídlem Přerov I - Město, Sokolská 
2784/8, IČ 62350323, jako nájemcem, ke dni 31.1.2016, ve znění dle přílohy.

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.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1180/34/7/2016 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4951/3, p.č. 
5101/5, p.č. 5103, a na mostní konstrukci Tyršova mostu, vše v k.ú. 
Přerov, v majetku statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného 
břemene - služebnosti zřídit a provozovat plynárenské zařízení a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 
přístup a příjezd na služebné pozemky, za účelem zřízení, stavebních úprav, oprav, provozu      
a odstranění plynárenského zařízení k tíži pozemků p.č. 4951/3, p.č. 5101/5, p.č. 5103, vše       
v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerova v rozsahu dle geometrického plánu      
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č. 6238-153/2015, a to ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem 
Klíšská 940, 401 17  Ústí nad Labem.
Věcné břemeno-služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene-služebnosti je stanovena dohodou,  a činí 605,-Kč včetně DPH /v této částce 
je zahrnuta i úhrada za zřízení věcného břemene – služebnosti na mostní konstrukci  Tyršova 
mostu -  bod 2. návrhu usnesení/. Smlouva bude uzavřena ve znění přílohy č. 1.

2. schvaluje zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného 
břemene - služebnosti zřídit a provozovat plynárenské zařízení a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 
přístup a příjezd na mostní konstrukci Tyršova mostu v obci Přerov,  ve vlastnictví 
statutárního města Přerova, za účelem zřízení, stavebních úprav, oprav, provozu a odstranění 
plynárenského zařízení, v rozsahu dle  geometrického plánu č. 6089 -179/2014, a to ve 
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17  Ústí 
nad Labem. Věcné břemeno-služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. Smlouva bude 
uzavřena ve znění přílohy č. 1.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 29.2.2016

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

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1181/34/7/2016 Úplatný Bezúplatný převod movitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova – žulové hrobky

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

Rada města Přerova po projednání:

1. neschvaluje úplatný převod  žulové hrobky  umístěné na hřbitově v Přerově z vlastnictví  A.Z., 
do vlastnictví statutárního města Přerov, za cenu 20 000,- Kč.

2. 1. schvaluje bezúplatný převod žulové hrobky umístěné na hřbitově v Přerově z vlastnictví  
A.Z., do vlastnictví statutárního města Přerov a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy.

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

Primátor Mgr. Puchalský:
 dal protinávrh: schválit bezúplatný převod a pověřit náměstka primátora Košutka k jednání.

Hlasování o protinávrhu primátora: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).
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1182/34/7/2016 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SML /2876/2015- Oprava chodníku ul. 
Jabloňová, Čekyně

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2876/2015 ze dne 09.10.2015,      
na realizaci stavby „Oprava chodníku ul. Jabloňová, Čekyně“ - část stavebního objektu SO 01 
Větev A – část „b“, se zhotovitelem SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem Železničního 
vojska, IČ 60775530, ve znění dle přílohy č. 1. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu 
předmětu plnění (méněpráce). Cena za plnění se dodatkem č. 1 snižuje o 6.639,- Kč bez DPH 
z původní ceny 420.205,45- Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 413.566,45 
Kč bez DPH .

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 21.3.2016

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

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1183/34/7/2016 Žádost o prominutí poplatku z prodlení 

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení        
v celkové výši 31 931,00 Kč za manžely A.  a   R.V., nájemci bytu v objektu k bydlení, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku  v k.ú. Přerov  vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 
nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh za byt  v domě 

VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení     
v celkové výši 31 931,00 Kč za manžely A.  a   R.V., nájemci bytu  v objektu k bydlení, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku v k.ú. Přerov  vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 
nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh za byt  v domě 

VARIANTA III.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení    
v celkové výši 25 545,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 31 931,00 Kč, a to za podmínky uhrazení 
neprominuté části v částce 6 386,00 Kč, za manžely A.  a   R.V., nájemci bytu v objektu k bydlení, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku v k.ú. Přerov  vzniklého z důvodu prodlení         
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s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh za byt   
v domě.

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

Hlasování o variantě III. usnesení: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1184/34/7/2016 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Žeravice-
kanalizační přípojka z RD na parc. v k.ú. Žeravice

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. v k.ú. Žeravice mezi 
statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem 
pozemku a p. P.O.  a pí   M.O. jako žadatelem.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 21.3.2016

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

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1185/34/7/2016 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Dluhonice -
přípojka vody k RD na parc. v k.ú. Dluhonice

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku v k.ú. Žeravice mezi 

statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem 
pozemku a p. T.N.   a Ing. P.N. jako žadatelem dle přílohy č.1

2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu.
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VARIANTA II.:
1. neschvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku v k.ú. Žeravice mezi 

statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11,  jako vlastníkem 
pozemku a p. T.N.   a   Ing. P.N.  jako žadatelem dle přílohy č.1

2. ukládá náměstkovi primátora p. Pavlu Košutkovi projednat vybudování vodovodního 
řádu se společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02 
Přerov.

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek:
 doporučil variantu II. usnesení.

Ing. arch. Horký:
 doporučil variantu II. usnesení a nový bod 2): ukládá náměstkovi primátora p. Pavlu 

Košutkovi projednat vybudování vodovodního řádu se společností Vodovody                    
a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02 Přerov.

Hlasování o variantě II. usnesení a doplňujícím bodu 2) usnesení (návrh Ing. arch. Horký):         
9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Zdeněk Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku    
a komunálních služeb v 15.18 hodin.

Škodova ulice – včera, tj. 20.1.proběhla schůzka s insolvenčním správcem Mgr. Vlkem – město má 
zvážit, jakou částku by nabídlo za odkup nemovitostí. My aktuálně vedeme soudní spor o odstoupení. 
V první instanci jsme soudní spor prohráli s tím, že u druhé instance je soudní spor přerušen. 

Primátor Mgr. Puchalský sdělil, že na jednání Rady města Přerova bude předložen informativní 
materiál.

Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Vojtášek v 15.27 hodin.

Přestávka 15.28 – 15.38 hodin.

8. ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

1186/34/8/2016 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem  
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.1.2016

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1187/34/8/2016 Základní škola Přerov, Trávník 27 - pověření ředitelky základní školy 
ke komplexnímu zajištění realizace veřejné zakázky malého rozsahu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání pověřuje Základní školu Přerov, Trávník 27, zastoupenou 
ředitelkou Mgr. Kamilou Burianovou, komplexním zajištěním realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu na ubytovací a stravovací služby v souvislosti s organizací lyžařského výcvikového kurzu       
a ozdravného pobytu pro své žáky ve školním roce 2016/2017, a to v souladu s vnitřním předpisem     
č. 09/12 vydaným Radou města Přerova - Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu a tvorby registru akcí.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2016

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1188/34/8/2016 Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Základní 
škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, 
Hranická 14

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 4 k protokolu        
o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření uzavřenému dne 21. 02. 2013 mezi 
statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola J. A. Komenského         
a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14. Předmětem tohoto dodatku je předání 
dokončeného technického zhodnocení s názvem „Energetické opatření budovy MŠ Pod 
skalkou č.p. 13, Přerov II – Předmostí “ v pořizovací ceně 2 797 768,30 Kč k hospodaření 
jmenované příspěvkové organizaci,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
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Termín: 29.2.2016

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 
Navrátila podpisem dodatku k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku                    
k hospodaření dle bodu 1 tohoto usnesení.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1189/34/8/2016 Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Přerov (MAP)

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí dohodu potencionálních žadatelů MAP, tj. statutárního města Přerova, MAS 
– Partnerství Moštěnka, DSO mikroregionu Moštěnka, MAS Střední Haná, Mikroregionu 
Střední Haná, MAS Hanácké Království a Sdružení obcí mikroregionu Dolek, že nositelem 
projektu MAP za ORP Přerov bude statutární město Přerov,

2. schvaluje složení Realizačního týmu a Řídícího výboru projektu MAP dle upravené přílohy 
důvodové zprávy,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2016

3. schvaluje financování spoluúčasti statutárního města Přerova na projektu MAP po dobu 
realizace projektu v celkové výši 200.000,- Kč, a to z finančních prostředků přidělených pro 
školství – základní školy,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2016

4. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet 
po úpravě

3113 610 Základní školy 21 256,2 - 200,0 21 056,2

3113 612 Základní školy (projekt MAP) 0,0 + 200,0 200,0

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pro rok 2016 předfinancování projektu 
MAP ve výši 830.800,- Kč,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2016

6. 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) 8 500,0 - 830,8 7 669,2

3113 612 Základní školy (projekt MAP) + 830,8 1 030,8
* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

61X Školská zařízení 37 618,7 + 830,8 38 449,5

Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil požádal o úpravu přílohy důvodové zprávy –
místo paní Poláchové Kropáčkové bude Bc. Marie Tesařová a nově je uveden Mgr. Ondřej Večeř.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

9. SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

9.1 Změna vnitřních předpisů k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního 
určení. Stanovení výše nájemného za užívání bezbariérových bytů.

Rada města Přerova po projednání

1. vydává vnitřní předpis č.../2016, kterým se mění vnitřní předpis č. 6/2012 vydaný Radou 
města Přerova, metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení        
v domech zvláštního určení - domech s pečovatelskou službou, ve znění vnitřního předpisu č. 
4/2013 a vnitřního předpisu č. 5/2014. Vnitřní předpis je přílohou č. 1. Nabývá účinnosti 
dnem 1. 2. 2016.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 1.2.2016

2. vydává vnitřní předpis č.../2016, kterým se mění vnitřní předpis č. 21/2012 vydaný Radou 
města Přerova, metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení 
zvlášť upravených pro bydlení zdravotně postižených osob. Vnitřní předpis je přílohou č. 2. 
Nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2016.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 1.2.2016

3. vydává vnitřní předpis č.../2016, kterým se mění vnitřní předpis č. 20/2012 vydaný Radou 
města Přerova, o hospodaření s obecními byty, ve znění vnitřního předpisu č. 8/2013             
a vnitřního předpisu č. 24/2014. Vnitřní předpis je přílohou č. 3. Nabývá účinnosti dnem 1. 2. 
2016.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 1.2.2016

4. schvaluje stanovení výše nájemného za užívání bytů zvláštního určení zvlášť určených pro 
bydlení zdravotně postižených osob - bezbariérových bytů v Přerově, a to na částku 35,-
Kč/m2 podlahové plochy bytu měsíčně. Pronajímatel je za trvání nájmu vždy k 1. květnu 
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příslušného roku na základě rozhodnutí Rady města Přerova o využití inflace oprávněn 
jednostranně zvýšit nájemné o roční míru inflace vyjádřenou přírůstem ročního indexu 
spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok vyhlášenou Českým statistickým úřadem. 
Zvýšení nájemného se týká smluvních vztahů sjednaných od 1. 2. 2016.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 1.2.2016

Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil oznámil stažení materiálu hned v úvodu 
zahájení rady. 

1190/34/9/2016 Přijetí finančního daru - obec Nahošovice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 
obdarovaným a obcí Nahošovice, se sídlem Nahošovice 39, PSČ 751 14, IČ 00636401 jako 
dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve výši 5 000,- Kč na spolufinancování provozu 
denního stacionáře v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu, dle 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.3.2016

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k podpisu Darovací smlouvy dle bodu 1 
tohoto usnesení.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1191/34/9/2016 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 
odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání 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 ní společně posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové 
zprávy. Vydaný souhlas platí do 31. 1. 2017.

Hlasování: 8 pro, Ing. Měřínský proti, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).
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10.  RŮZNÉ

1192/34/10/2016 Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města 
Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, člen Rady města Přerova Ing. arch. Jan Horký.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí hodnocení odborné poroty soutěže z 12. 1. 2016 a

2. rozhodla, že do 2. kola Soutěže o návrh Jednotného vizuálního stylu postupují návrhy č. 72 od 
autora..., č. 100 od autora..., č. 101 od autora..., č. 110 od autora..., č. 171od autora...

Nové znění usnesení:
Rada města Přerova po projednání:

1. odkládá materiál týkající se Soutěže o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního 
města Přerova na schůzi Rady města Přerova, která se bude konat dne 4. února 2016       
s tím, že zpracovatel materiálu zašle všem členům rady 21 návrhů, to znamená návrhů     
s vyšším než nulovým hodnocením

2. upravuje soutěžní podmínky Soutěže o návrh Jednotného vizuálního stylu s posunem 
termínu o 14 dnů.

Primátor Mgr. Puchalský navrhl nové znění usnesení (viz. výše).
Hlasování o novém usnesení: 8 pro, p. Pospíšilík nepřítomen a nehlasuje, 2 omluveni (Mgr. 
Netopilová a p. Neuls).

1193/34/10/2016 Vrácení pokut za porušení OZV č. 2/2010, o stanovení některých 
povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území 
statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem           

a panem F.Š., IČ 64424502, jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování finanční 
částky odpovídající výši pokuty uložené za porušení OZV č. 2/2010, o stanovení některých 
povinností při přepravě sypkých    a obdobných materiálů na území statutárního města 
Přerova, tj. částky 10 000,- Kč, za podmínky schválení bodu 5 tohoto usnesení;

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem           
a panem M.Ř., IČ 63459957,  jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování finanční 
částky odpovídající výši pokuty a nákladů řízení uložených za porušení OZV č. 2/2010, o 
stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území 
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statutárního města Přerova, tj. částky 19 000,- Kč, za podmínky schválení bodu 5 tohoto 
usnesení;

3. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem          
a panem M.V., IČ 69732116,  jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování finanční 
částky odpovídající výši pokuty a nákladů řízení uložených za porušení OZV č. 2/2010,         
o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území 
statutárního města Přerova, tj. částky 15 000,- Kč, přičemž neschvaluje darování částky 
odpovídající výši požadovaných úroků  z prodlení, a to za podmínky schválení bodu 5 tohoto 
usnesení;

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právnímu jednání dle bodů 1 až 3 tohoto 
usnesení, včetně podpisu darovacích smluv;

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

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

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 8 500,0 - 44,0 8 456,0

3716 830 Monitoring ochrany ovzduší 0,0 + 44,0 44,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotační programy, ostatní dotace a 
dary

21 112,3 * + 44,0 21 156,3

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

VARIANTA  II.:
1. neschvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem        

a panem F.Š., IČ 64424502, jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování finanční částky 
odpovídající výši pokuty uložené za porušení OZV č. 2/2010, o stanovení některých 
povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova, 
tj. částky 10 000,- Kč;

2. neschvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem         
a panem M.Ř., IČ 63459957, jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování finanční 
částky odpovídající výši pokuty a nákladů řízení uložených za porušení OZV č. 2/2010,           
o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území 
statutárního města Přerova, tj. částky 19 000,- Kč;

3. neschvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem         
a panem M.V., IČ 69732116, jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování finanční 
částky odpovídající výši pokuty a nákladů řízení uložených za porušení OZV č. 2/2010,           
o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území 
statutárního města Přerova, tj. částky 15 000,- Kč a zároveň neschvaluje darování částky 
odpovídající výši požadovaných úroků z prodlení.

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 
 doporučil variantu II. usnesení.
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Hlasování o variantě II. usnesení: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1194/34/10/2016 Přerovský rádce: Trhy na náměstí T. G. Masaryka (vyhodnocení 
dotazníku)

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí vyhodnocení dotazníku Přerovský rádce: Trhy    
na náměstí T. G. Masaryka.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1195/34/10/2016 Použití znaku statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova panu Petru 
Houzarovi pro účely obrazové přílohy ve vědecké publikaci Klíč ke znakům měst České republiky.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1196/34/10/2016 Použití znaku statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova na webových 
stránkách spolku NADĚJE, pobočka Otrokovice.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

1197/34/10/2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat            
se podněty a připomínkami vznesenými na 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls).

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

Bez informací.

12.  ZÁVĚR

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 34. schůzi Rady města Přerova dne 21. ledna 2016 v 17.00 
hodin.

V Přerově dne 26. ledna 2016

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                            Bc. Tomáš Navrátil
primátor Statutárního města Přerova                              náměstek primátora Statutárního města Přerova


