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ZÁPIS

z 35. schůze Rady města Přerova konané dne 4. února 2016

1. Zahájení primátor
2. Volba ověřovatele zápisu primátor
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření - převody Ing. Měřínský
4.2 Rozpočtové opatření č. 3 Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Územní plán města Přerova - 4. změna p. Košutek
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace v ul. Hanácká a 

Kovářská v Přerově X -Popovicích“ – schválení předběžného 
oznámení veřejného zadavatele

Ing. Měřínský

6.2 Veřejná zakázka „Restaurování nástropní dekorativní nástěnné 
malby“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o zrušení 
výběrového řízení, schválení zadávacích podmínek a zahájení 
nového výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

Ing. Měřínský

6.3 Revitalizace parků na nám. Svobody a nám. Fr. Rasche Ing.arch. Horký
6.4 Centralizace nákupů – schválení smlouvy o společném postupu při 

zadání veřejné zakázky na poskytovatele hlasových a datových 
služeb na období 2016 a 2017

Ing. Měřínský

7. Majetkoprávní záležitosti
7.1 Provozování kina Hvězda po skončení nájemní smlouvy p. Košutek
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 539 v k.ú. 
Penčičky 

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 426/2, p.č. 
426/4, p.č. 426/5, p.č. 567 a části p.č. 426/16, části p.č. 426/3 a 
části p.č. 426/6 vše v k.ú. Předmostí

p. Košutek

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova.

p. Košutek

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova.

p. Košutek

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova.

p. Košutek

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova – části objektu občanské 
vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
který je součástí pozemku p.č. 1981/16, a části pozemku p.č. 
1981/16, v k.ú. Přerov, (Jasínkova 4).

p. Košutek

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – 4 bytových jednotek v 
objektu bydlení č.p. 2076, příslušném k části obce Přerov I –
Město,  který je součástí pozemku p.č. 3991, v k.ú. Přerov 
(Svépomoc I/46).

p. Košutek



2

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - nájem  nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 
424/102 v objektu bytový dům č.p. 424, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 603, v k.ú. Přerov  (Č. 
Drahlovského 3).

p. Košutek

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov – nebytové jednotky č. 
2610/102, v objektu bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, příslušném 
k části obce Přerov I - Město, na  pozemku p.č.  2424/2,  v k.ú. 
Přerov (Klivarova 1).

p. Košutek

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

p. Košutek

7.1.13 Záměr statutárního města Přerova - nájem  nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – prostor  v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 675, příslušném k části obce Přerov I -
Město, která je součástí pozemku p.č. 3646/2, v k.ú. Přerov  (Na 
Odpoledni 16).

p. Košutek

7.3.1 Úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál 
„hotel Strojař“ a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího 
areálu „hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova

p. Košutek

7.5.1 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 166 v k.ú. Popovice u Přerova a smlouva o právu 
provést stavbu na části p.č. 166 v k.ú. Popovice u Přerova.

Ing. Měřínský

7.6.1 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova, pozemků p.č. 2657/2, p.č. 
2657/3, p.č. 2657/4, p.č. 2657/7, p.č. 2657/10, p.č. 2657/13, p.č. 
2657/15, p.č. 2657/17, p.č. 2657/18, p.č. 2657/19, p.č. 2658, vše v 
k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4943/2, 
p.č. 5084/21, p.č. 5084/23, vše v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.12.1 Žádost fy Realsant s.r.o., zast. na základě plné moci společností 
AIP spol. s r.o o vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí na 
stavbu dopravního napojení vč. vybudování inženýrských sítí 
Obchodního centra kasárna Přerov.

p. Košutek

7.12.2 Instalace hliníkových žaluzií na objekt Dělnického domu v 
Lověšicích

Ing. Měřínský

7.12.3 Dodržování technických náležitostí nájemních smluv a účelu 
nájmu u nebytových prostor a nebytových objektů ve správě 
Odboru správy majetku a komunálních služeb – oddělení bytové 
správy a oddělení správy budov 

Ing. Měřínský

7.12.4 Proplacení opravy tresoru v objektu Chemoprojekt. p. Košutek
7.13.1 Aplikace inflační doložky na nájemné v městských bytech Ing. Měřínský
7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 

p.č. 518/1 v k.ú. Újezdec u Přerova.
p. Košutek

8. Školské záležitosti
8.1 Předfinancování škol zařazených do Programu podpory 

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

8.2 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 
Přerovem  

Bc. Navrátil



3

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

33 odst. 6 zákona 
Bc. Navrátil

9.2 Darovací smlouva – předání části pozůstalosti    Bc. Navrátil
9.3 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil
10. Různé
10.1 Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města 

Přerova
Ing.arch. Horký

10.2 Roční zpráva o výsledcích interního auditu a finančních kontrol za 
rok 2015

primátor

10.3 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů

primátor

10.4 Návrh na uzavření smlouvy - Přerovské listy. Ing. Měřínský
10.5 Návrh Výboru pro místní části - studie proveditelnosti primátor
10.6 Návrh na zvýšení měsíčních odměn a dne, od kterého bude 

poskytována zvýšená odměna neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Přerova.  

primátor

10.7 Žádost o zapojení města do kampaně  "Vlajka pro Tibet". primátor
10.8 Použití znaku statutárního města Přerova primátor
11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 

tajemníka magistrátu města
12. Závěr, tiskové zprávy primátor

Přítomni:

A. Předsedající: Mgr. Vladimír Puchalský

B. Členové Rady města:

Ing. Petr Měřínský, p. Pavel Košutek, Bc. Tomáš Navrátil, Ing. Petr Vrána, Ing. Vladimír Holan,         
p. Radek Pospíšilík, p. Rudolf Neuls, Ing. arch. Jan Horký

C.  Omluveni: Mgr. Helena Netopilová
Ing. Jiří Kohout

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

F. Zapisovatelka Iva Kohoutová
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1. ZAHÁJENÍ

Jednání 35. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 4. února 2016
ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 9 členů Rady města, z jednání byli 
omluveni Mgr. Helena Netopilová a Ing. Jiří Kohout. Rada města byla schopna se právoplatně usnášet. 

2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU

Hlasování o programu: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

Ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze Rady města byl navržen p. Radek Pospíšilík. 

Hlasování o ověřovateli: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

Primátor Mgr. Puchalský informoval o obdrženém oznámení přes datovou schránku (bez podpisu)
týkající se platební neschopnosti Dopravní a logistické společnosti s.r.o., která zajišťuje v Přerově 
městskou autobusovou dopravu. Připravili jsme odpověď na situaci, která vzniká a konstatovali jsme, 
že chceme od nich s okamžitou platností, kdo je za společnost oprávněn jednat, chceme znát konkrétní 
výčet nejetých spojů, apod. Zítra, tedy v pátek, se bude konat další krizová porada.

1198/35/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 35. schůze Rady města 
Přerova konané dne 4. února 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 35. schůze Rady města Přerova konané dne 4. února 2016,

2. schvaluje p. Radka Pospíšilíka ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze Rady města 
Přerova.

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

- bez písemné předlohy

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

1199/35/4/2016 Rozpočtové opatření - převody

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)
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1200/35/4/2016 Rozpočtové opatření č. 3

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

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

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

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan), 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

1201/35/5/2016 Územní plán města Přerova - 4. změna

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rozdělení 
změny č. 4 Územního plánu města Přerova na dvě části:

a) Změna č. 4 A Územního plánu města Přerova, jejímž obsahem bude odstranění nesrovnalostí 
vyplývající z digitalizace katastru nemovitostí a vymezení přestavby průsečné křižovatky 
silnice II/436 a místní komunikace ulice Dluhonská na okružní křižovatku jako veřejně 
prospěšné stavby.

b) Změna č. 4 B Územního plánu města Přerova, jejímž obsahem bude stanovení koncepce 
odkanalizování místních částí města.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1202/35/6/2016 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace v ul. Hanácká a 
Kovářská v Přerově X -Popovicích“ – 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 komunikace v ul. Hanácká a Kovářská v Přerově X-
Popovicích“, včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky,
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2. schvaluje odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1203/35/6/2016 Veřejná zakázka „Restaurování nástropní dekorativní nástěnné
malby“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o zrušení 
výběrového řízení, schválení zadávacích podmínek a zahájení nového 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání obálek, 
posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené zadavatelem pro otevírání 
obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu „Restaurování nástropní dekorativní nástěnné malby“,

2. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování 
nástropní dekorativní nástěnné malby“ uchazeče RE, s.r.o., 128 00 Praha 2, Rašínovo nábřeží 
46, IČ 48591441, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,

3. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování 
nástropní dekorativní nástěnné malby“ uchazeče Mgr. Art. Dušan Rohlík, 789 01 Hoštejn 41, 
IČ 72906227, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,

4. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování 
nástropní dekorativní nástěnné malby“ uchazeče Pavel Kučera, Bořivojova 1971/10, 615 00 
Brno - Židenice, IČ 12162671, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,

5. ruší výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Restaurování nástropní 
dekorativní nástěnné malby“, z důvodu vyloučení všech uchazečů z výběrového řízení,

6. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Restaurování 
nástropní dekorativní nástěnné malby“ dle příloh č. 4 - 6,

7. schvaluje zahájení nového výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
„Restaurování nástropní dekorativní nástěnné malby“, postupem dle ustanovení § 18 odst. 5 
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
vnitřním předpisem č. 9/2012,

8. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. Surma Radomír, Mgr., Ak. mal., Lípy 105, 783 42 Slatinice -

2. Kučera Pavel, Bořivojova 10, 615 00 Brno 12162671

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

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

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

6. Ďuranová Yvona, Ak. mal., Salmovská 7, Praha 2 -

7. Látal Jiří, Ak. mal., Vodní valy 396, 570 01 Litomyšl 48133671

8. Trizuljaková Miroslava, Ak. mal., Senička 16, 783 45 Senice na Hané -
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9. ustanovuje , dle vnitřního předpisu č. 9/2012, komisi pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

Pořadové 
číslo

Člen komise Organizace Náhradník Organizace

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

2. Mgr. Radim Himmler Muzeum 
Komenského

Mgr. Hana Holásková Muzeum Komenského

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

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

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

10. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 
zakázce podle bodu 6 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídky, Rozhodnutí o 
vyloučení uchazečů a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a dalších souvisejících 
dokumentů,

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

Ing. arch. Horký podal návrh na výměnu v bodě 9 a to, aby byl náhradníkem a p. Neuls členem 
komise.

Hlasování o návrhu Ing. arch. Horkého: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

Hlasování o celém upraveném návrhu: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1204/35/6/2016 Revitalizace parků na nám. Svobody a nám. Fr. Rasche

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, radní Ing. arch. Jan Horký.

Rada města Přerova po projednání:

1. se neusnesla schválit pokračování v záměru revitalizace parku na nám. Svobody a nám. Fr. 
Rasche v Přerově v rozsahu dle důvodové zprávy.

2. se neusnesla uložit odboru ekonomiky zajistit v rozpočtu města finanční prostředky ve výši 
400 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s vyhlášením architektonické soutěže.

K předloženému materiálu proběhla diskuse týkající se finančních nákladů záměru a náměstek 
primátora Ing. Měřínský podal protinávrh – viz níže.

Rada města Přerova po projednání

1. schvaluje pokračovat v záměru revitalizace parku na nám. Svobody a nám.Fr. Rasche 
v Přerově v rozsahu dle  důvodové zprávy.
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2. ukládá Odboru řízení projektů a investic zajistit projektovou přípravu projektů "Revitalizace
parku na nám. Svobody a nám. Fr. Rasche" ve dvou etapách – 1. revitalizace vlastního 
prostoru parků, 2.oprava přilehlých komunikací (komunikace, chodníky, parkovací plochy).

3. ukládá odboru ekonomiky zajistit v rozpočtu města finanční prostředky ve výši  800 tis. 
Kč na pokrytí nákladů spojených se zajištěním všech potřebných projektových dokumentací 
pro realizaci záměru. 

Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského: 4 pro (Ing. Měřínský, p. Košutek, Ing. Vrána, p. Neuls), 
5 se zdrželo (Mgr. Puchalský, Bc. Navrátil, Ing. Holan, Ing. arch. Horký, p. Pospíšilík), 2 omluveni 
(Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

Hlasování o předloženém návrhu: 3 pro (Ing. arch. Horký, Ing. Měřínský, Ing. Holan), 6 se zdrželo 
(Mgr. Puchalský, Bc. Navrátil, p. Košutek, Ing. Vrána, p. Neuls, p. Pospíšilík), 2 omluveni             
(Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1205/35/6/2016 Centralizace nákupů – schválení smlouvy o společném postupu při 
zadání veřejné zakázky na poskytovatele hlasových a datových služeb 
na období 2016 a 2017

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o neúčasti společnosti Teplo Přerov a.s. na společném postupu při 
zadání veřejné zakázky na poskytovatele hlasových a datových služeb na období 2016 a 2017

2. revokuje usnesení Rady města Přerova č. 1127/33/6/2016 přijaté na 33. schůzi Rady města 
Přerova konané dne 7. ledna 2016, kterým bylo schváleno 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

3. 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“)

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)
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7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

1206/35/7/2016 Provozování kina Hvězda po skončení nájemní smlouvy

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

Rada města Přerova po projednání odkládá projednání materiálu "Provozování kina Hvězda po 
skončení nájemní smlouvy" na Radu města Přerova, která se bude konat 3.3.2016 s tím, že součástí 
zpracování bude ekonomická analýza výhod, nevýhod a rizik a další možnosti provozování kina 
Hvězda.

Rada města Přerova po projednání:

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

2. ukládá odboru ekonomiky zajistit v rozpočtu města finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč na 
pokrytí nákladů spojených s vyhlášením architektonické soutěže.

Na základě diskuse byl předložený materiál odložen k dopracování – viz nový návrh na usnesení.

Hlasování o novém návrhu usnesení: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1207/35/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 539 v k.ú. Penčičky 

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku 
p.č. 539, trvalý travní porost, o výměře cca 320 m2 v k.ú. Penčičky.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1208/35/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 426/2, p.č. 426/4, 
p.č. 426/5, p.č. 567 a části p.č. 426/16, části p.č. 426/3 a části p.č. 426/6 
vše v k.ú. Předmostí

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku pozemku 
p.č. 426/2, ostatní plocha, o výměře 3765 m2,  p.č. 426/4, ostatní plocha, o výměře 795 m2,  p.č. 426/5, 
trvalý travní porost, o výměře 2123 m2, p.č. 567, ostatní plocha, o výměře 3920 m2, části p.č. 426/16, 
ovocný sad o výměře cca 35590 m2, části p.č. 426/3, ovocný sad o výměře cca 12338 m2 a části p.č. 
426/6, ostatní plocha, o výměře cca 1230 m2 všechny v k.ú. Předmostí.

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan), 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)
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1209/35/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí    
z 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. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby si vyhradilo rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova  - úplatném převodu dvou části pozemku p.č. 5114,  ost. plocha,      
o  výměře cca 44 m2 a pozemku p.č. 4667/3, ost. plocha, o výměře 18 m2  v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr statutárního města Přerova  -
úplatný převod dvou části pozemku p.č. 5114,  ost. plocha, o  výměře cca 44 m2 a pozemku 
p.č. 4667/3, ost. plocha , o výměře 18 m2  v k.ú. Přerov.

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod části pozemku p.č. 4667/1, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře cca 50 m2  do majetku statuárního města Přerova.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1210/35/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
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. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby si vyhradilo rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova  - úplatném převodu  části pozemku p.č. 138,  ost. plocha,               
o  výměře  100 m2 a části p.č. 416/1,ost. plocha  o výměře cca 23 m2  v k.ú.  Lýsky.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr statutárního města Přerova  -
úplatný převod části pozemku p.č.  138,  ost. plocha,  o  výměře cca 100 m2 a části  pozemku 
p.č. 416/1,ost. plocha  o výměře cca 23 m2  v k.ú.  Lýsky z vlastnictví statutárního města 
Přerova.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1211/35/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova  -  nájem části 
pozemků p.č. 1038/3, p.č. 1038/4, o výměře cca 22 m2  a části pozemku p.č. 2883/23, o výměře cca 22 
m2 , vše v k.ú. Přerov.
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Pan Pospíšilík podal protinávrh na schválení záměru.

Hlasování o protinávrhu p. Pospíšilíka: 1 pro (p. Pospíšilík), 3 proti (Mgr. Puchalský, p. Košutek, 
Ing. Měřínský), 5 se zdrželo (Bc. Navrátil, Ing. Vrána, Ing. Holan, p. Neuls, Ing. arch. Horký), 2 
omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

Hlasování o předloženém návrhu: 7 pro, 2 se zdrželi ( p. Pospíšilík, Ing. Holan), 2 omluveni (Mgr. 
Netopilová, Ing. Kohout)

1212/35/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí                 
z vlastnictví statutárního města Přerova – části objektu občanské 
vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je 
součástí pozemku p.č. 1981/16, a části pozemku p.č. 1981/16, v k.ú. 
Přerov, (Jasínkova 4)

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 rozhodování o záměru statutárního 
města Přerova – úplatném převodu části objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném     
k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 1981/16, (Jasínkova 4), prostor
o celkové výměře 375,49 m2 a části pozemku p.č. 1981/16, zast. pl. a nádvoří, o celkové 
výměře cca 140 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod části objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I –
Město, který je součástí pozemku p.č. 1981/16, (Jasínkova 4), prostor o celkové výměře 
375,49 m2 a části pozemku p.č. 1981/16, zast. pl. a nádvoří, o celkové výměře cca 140 m2, v 
k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1213/35/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – 4 bytových jednotek v objektu 
bydlení č.p. 2076, příslušném k části obce Přerov I – Město,  který je 
součástí pozemku p.č. 3991, v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46)

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

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem 4 bytových 
jednotek v objektu bydlení č.p. 2076, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí 
pozemku p.č. 3991, v k.ú. Přerov,  (Svépomoc I/46).

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1214/35/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - nájem  nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 424/102 v 
objektu bytový dům č.p. 424, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
na pozemku p.č. 603, v k.ú. Přerov  (Č. Drahlovského 3)
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytové 
jednotky č. 424/102, jiný nebytový prostor,  v objektu bytový dům č.p. 424, příslušném k části obce 
Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 603, v k.ú. Přerov (Č.Drahlovského 3) o celkové výměře 38,3 m2.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

PŘESTÁVKA: 14:15 – 15:25 hod.

1215/35/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov – nebytové jednotky č. 2610/102, 
v objektu bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na  pozemku p.č.  2424/2,  v k.ú. Přerov (Klivarova 1)

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - postoupení nájemní smlouvy ze dne 15.5.1991, 
ve znění dodatků č. 1 až č. 26, na nebytovou jednotku č. 2610/102, jiný nebytový prostor, v 
objektu bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 2424/2, zast. pl.  a nádvoří,  v k.ú. Přerov (Klivarova 1) o celkové výměře 68 m2.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu účelu a výše nájemného sjednané v 
nájemní smlouvě ze dne 15.5.1991, ve znění dodatků č. 1 až č. 26, uzavřenou mezi statutárním 
městem Přerov, jako pronajímatelem a Zdeňkem Šišmou, místem podnikání Přerov I – Město, 
Klivarova 2610/1, Č 12690023, jako nájemcem,   na nebytovou jednotku č. 2610/102, jiný 
nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, příslušném k části obce Přerov 
I - Město, na pozemku p.č. 2424/2, zast. pl.  a nádvoří,  v k.ú. Přerov (Klivarova 1) o celkové 
výměře 68 m2.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1216/35/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova –  prostoru sloužícího 
podnikání v objektech jiná stavba č.p. 84, č.p. 47, č.p. 83, příslušných k 
části obce Přerov I - Město, které jsou součástí pozemku p.č. 155, p.č. 
180, p.č. 179, v k.ú. Přerov (Bratrská 2, nám. T.G.M. 5, nám. T.G.M. 
4)

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostoru sloužícího podnikání v  
objektech jiná stavba č.p. 84, č.p. 47, č.p. 83, příslušných k části obce Přerov I - Město, které 
jsou součástí pozemku p.č. 155, p.č. 180, p.č. 179, v k.ú. Přerov, (Bratrská 2, nám. T.G.M. 5, 
nám. T.G.M. 4),  o celkové výměře 116,2 m2 situovaný v přízemí objektu č.p. 47, nám.T.G.M. 
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5 (prodejna) 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. Účelem bude provozování kavárny, vinárny, občerstvení, atd.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostoru sloužícího podnikání v  
objektech jiná stavba č.p. 84, č.p. 47, č.p. 83, příslušných k části obce Přerov I - Město, které 
jsou součástí pozemku p.č. 155, p.č. 180, p.č. 179, v k.ú. Přerov, (Bratrská 2, nám. T.G.M. 5, 
nám. T.G.M. 4), o celkové výměře 34,85 m2 situovaný v přízemí objektu č.p. 83, nám. T.G.M. 
4 (prodejna květin).

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

VARIANTA  II.
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostoru sloužícího podnikání v  

objektech jiná stavba č.p. 84, č.p. 47, č.p. 83, příslušných k části obce Přerov I - Město, které 
jsou součástí pozemku p.č. 155, p.č. 180, p.č. 179, v k.ú. Přerov, (Bratrská 2, nám. T.G.M. 5, 
nám. T.G.M. 4),  o celkové výměře 116,2 m2 situovaný v přízemí objektu č.p. 47, nám. T.G.M. 
5 (prodejna).

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostoru sloužícího podnikání v  
objektech jiná stavba č.p. 84, č.p. 47, č.p. 83, příslušných k části obce Přerov I - Město, které 
jsou součástí pozemku p.č. 155, p.č. 180, p.č. 179, v k.ú. Přerov, (Bratrská 2, nám. T.G.M. 5, 
nám. T.G.M. 4), o celkové výměře 34,85 m2 situovaný v přízemí objektu č.p. 83, nám. T.G.M. 4 
(prodejna květin).

Na základě diskuse byl doplněn ve variantě I bod 1 o účel nájmu, a to provozování kavárny, vinárny, 
občerstvení atd. a dále primátor Mgr. Puchalský navrhl vypustit ve variantě I bod 3.

Hlasování o upravené variantě I v bodech 1-2 (bez bodu 3): 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, 
Ing. Kohout)

1217/35/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - nájem  nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – prostor  v objektu občanské 
vybavenosti č.p. 675, příslušném k části obce Přerov I - Město, která je 
součástí pozemku p.č. 3646/2, v k.ú. Přerov  (Na Odpoledni 16)

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem prostor v 
objektu občanské vybavenosti č.p. 675, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí 
pozemku p.č. 3646/2, v k.ú. Přerov (Na Odpoledni 16) o celkové výměře 228,10 m2.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1218/35/7/2016 Úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál 
„hotel Strojař“ a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu 
„hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodování o úplatném převodu 
movitých věcí uvedených ve znaleckém posudku č. 1470, který vyhotovila znalkyně 
Miroslava Chytilová dne 22.10.2013, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit 
pro Armádní Servisní, příspěvkovou organizaci, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1589/1, 
Praha 6, do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod souboru nemovitých 
věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí, které tvoří vybavení 
ubytovacího areálu „hotel Strojař“, a to:

a) pozemků p.č. 3800/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2323 m2 a p.č. 3820 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2819 m2 v k.ú. Přerov, včetně všech jejich součástí a 
příslušenství mj. stavby občanského vybavení č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
která je součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky a příslušnosti 
hospodařit pro Ministerstvo obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Praha 6, 

b) movitých věcí uvedených ve znaleckém posudku č. 1470, který vyhotovila znalkyně Miroslava 
Chytilová dne 22.10.2013, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Armádní 
Servisní, příspěvkovou organizaci, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1589/1, Praha 6,

do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 40.500.000,- Kč s tím, 
že Ministerstvu obrany připadne část kupní ceny ve výši 40.426.580,- Kč a Armádní Servisní, 
příspěvkové organizaci, připadne část kupní ceny ve výši 73.420,- Kč, a uzavření kupní smlouvy 
ve znění dle přílohy.

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

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

      rozpočet         
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech

127 921,1 * + 42 117,1 170 038,2

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

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

rozpočet 
po úpravě

3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500335 -       
Koupě hotelu Strojař)

0,0 + 42 117,1 42 117,1

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1219/35/7/2016 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 166 v k.ú. Popovice u Přerova a smlouva o právu provést 
stavbu na části p.č. 166 v k.ú. Popovice u Přerova

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. schvaluje uzavření pachtovní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním 
městem Přerov (jako propachtovatelem a vlastníkem pozemku) a manželi V. a N.K. (jako 
pachtýřem a stavebníkem) ve znění dle přílohy č. 1. Předmětem smlouvy je nájem části 
pozemku p.č. 166, ostatní plocha, o výměře 47 m2 v k.ú.Popovice u Přerova. Pachtovní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 30.9. běžného 
roku. Pacht bude činit 47,- Kč/rok, t.j. 1,- Kč/m2/rok.  Pozemek bude užíván jako okrasná 
zahrádka. Součástí smlouvy je ujednání, kterým statutární město Přerov uděluje souhlas s 
umístěním stavby oplocení na předmětné části pozemku. Součástí ujednání smlouvy bude dále 
úhrada ve výši 47,- Kč/rok, t.j. 1,- Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 166, 
ostatní plocha, o výměře 47 m2 za období od 23.9.2012 do data uzavření výše citované 
smlouvy.

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.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1220/35/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova, pozemků p.č. 2657/2, p.č. 2657/3, 
p.č. 2657/4, p.č. 2657/7, p.č. 2657/10, p.č. 2657/13, p.č. 2657/15, p.č. 
2657/17, p.č. 2657/18, p.č. 2657/19, p.č. 2658, vše v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku 
nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 2657/2, ost. plocha, o výměře 
14.400 m2, p.č. 2657/3, ost. plocha, o výměře 718 m2,  p.č. 2657/4,ost. plocha, o výměře 43m2, p.č. 
2657/7, ost. plocha, o výměře 412 m2, p.č. 2657/10, ost. plocha, o výměře 91 m2, p.č. 2657/13,  ost. 
plocha, o výměře 770 m2, p.č. 2657/15, zast. plocha a nádvoří, o výměře 163 m2, p.č. 2657/17, ost. 
plocha, o výměře 824 m2,  p.č. 2657/18, ost. plocha, o výměře 65 m2, p.č. 2657/19, ost. plocha, o 
výměře 18 m2, p.č. 2658, ost. plocha, o výměře 829 m2, vše v k.ú. Přerov.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1221/35/7/2016 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4943/2, p.č. 
5084/21, p.č. 5084/23, vše v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného 
břemene - služebnosti zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační 
sítě a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zřízení, 
provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení úprav za účelem jeho 
modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti  k tíži pozemků p.č. 4943/2, p.č. 5084/21, p.č. 
5084/23, vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerova, a to ve prospěch  
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společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 
130 00  Praha 3, IČ 04084063,  

Věcné břemeno-služebnost bude zřízena na dobu technologické životnosti zařízení, jednorázová 
úhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutárním 
městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene na straně jedné a společností Česká 
telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, IČ 
04084063, jako budoucím oprávněným z věcného břemene – služebnosti  na straně druhé. Smlouva o 
smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena ve znění přílohy č.3.

Součástí  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti je ujednání, kterým 
statutární město Přerov uděluje souhlas s umístěním stavby   podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě  investorovi a jím pověřeným osobám právo na pozemcích   ve vlastnictví 
statutárního města Přerova p.č. 4943/2, p.č. 5084/21, p.č. 5084/23, vše v k.ú. Přerov, v souladu s 
příslušnými ustanoveními zák. č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude 
sloužit jako podklad k řízení před stavebním úřadem pro výše uvedenou stavbu. 

Oprávněný se zavazuje  do 6 kalendářních měsíců po dokončení stavby, nejpozději však do 40 
kalendářních měsíců ode dne uzavření této smlouvy, písemně vyzvat povinného k uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene – služebnosti a předložit  mu geometrický plán na zaměření rozsahu věcného 
břemene – služebnosti, včetně ochranného pásma v zákonné šíři. Návrh smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti vyhotoví na vlastní náklady povinný. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena 
na základě znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za řízení věcného 
břemene – služebnosti včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
Znalecký posudek nechá vypracovat vlastník pozemků statutární město Přerov. Budoucí oprávněný 
uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek 
za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.3.2016

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodů 
1. 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, Ing. Kohout)

1222/35/7/2016 Žádost fy Realsant s.r.o., zast. na základě plné moci společností AIP 
spol. s r.o o vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí na stavbu 
dopravního napojení vč. vybudování inženýrských sítí Obchodního 
centra kasárna Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje souhlas k vydání územního rozhodnutí týkajícího se stavby dopravního napojení 
včetně vybudování inženýrských sítí. Investorem stavby je společnost Realsant s.r.o., se sídlem 
Brněnská 126/38, PSČ 591 39, Žďár nad Sázavou, IČ:25343246, zast. na základě plné moci 
společností AIP spol. s r.o., se sídlem Dlouhá 5617, PSČ: 760 01, Zlín, IČ: 46902481

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 4.4.2016
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2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu.

Rada města Přerova po projednání odkládá projednání materiálu "Žádost fy Realsant s.r.o.., zast. na 
základě plné moci společností AIP spol. s r.o. o vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí na 
stavbu dopravního napojení vč. vybudování inženýrských sítí Obchodního centra kasárna Přerov" na 
Radu města Přerova, která se bude konat 18.2.2016 s tím, že bude projednána především poloha 
okružní křižovatky tak, aby bylo sloučeno křížení gen. Fajtla, Želatovská a Pod Hvězdárnou.

Na základě diskuse, ve které Ing. arch. Horký doporučil projednat polohu okružní křižovatky tak, aby 
bylo sloučeno křížení gen. Fajtla, Želatovská a Pod Hvězdárnou, předkladatel p. Košutek navrhl  
předložený materiál odložit a projednat zmíněnou polohu – viz nový návrh na usnesení.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1223/35/7/2016 Instalace hliníkových žaluzií na objekt Dělnického domu v Lověšicích

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
souhlasí s pořízením a instalací hliníkových žaluzií na pěti oknech Dělnického domu v Lověšicích.

VARIANTA  II.

nesouhlasí s pořízením a instalací hliníkových žaluzií na pěti oknech Dělnického domu v Lověšicích.

Hlasování o variantě II, kterou doporučil předkladatel: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. 
Kohout)

1224/35/7/2016 Dodržování technických náležitostí nájemních smluv a účelu nájmu u 
nebytových prostor a nebytových objektů ve správě Odboru správy 
majetku a komunálních služeb – oddělení bytové správy a oddělení
správy budov 

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu Odboru správy majetku a komunálních 
služeb, oddělení bytové správy a oddělení správy budov, o provedených kontrolách dodržování 
technických náležitostí nájemních smluv a účelu nájmu u nebytových prostor a nebytových objektů ve 
správě Odboru správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy města Přerova.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1225/35/7/2016 Proplacení opravy tresoru v objektu Chemoprojekt

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

Rada města Přerova po projednání:
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VARIANTA  I.
souhlasí s proplacením faktury za opravu tresoru v objektu Chemoprojektu.

VARIANTA  II.

nesouhlasí s proplacením faktury za opravu tresoru v objektu Chemoprojektu.

Hlasování o variantě II, kterou doporučil předkladatel: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. 
Kohout)

1226/35/7/2016 Aplikace inflační doložky na nájemné v městských bytech 

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje zvýšení nájemného u bytů vlastněných nebo spoluvlastněných statutárním městem Přerov, u 
kterých nájemní smlouva obsahuje inflační doložku, o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým 
statistickým úřadem za rok 2015, tedy o 0,3 %, a to s účinností od 1. května 2016.

VARIANTA  II.
neschvaluje zvýšení nájemného u bytů vlastněných nebo spoluvlastněných statutárním městem Přerov, 
u kterých nájemní smlouva obsahuje inflační doložku, o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým 
statistickým úřadem za rok 2015, tedy o 0,3 %, a to s účinností od 1. května 2016.

VARIANTA  III.

schvaluje zvýšení nájemného u bytů vlastněných nebo spoluvlastněných statutárním městem Přerov, u 
kterých nájemní smlouva obsahuje inflační doložku, vyjma bytů, které se nachází v domech s 
pečovatelskou službou, o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem za rok 
2015, tedy o 0,3 %, a to s účinností od 1. května 2016.

Hlasování o variantě III, kterou doporučil předkladatel: 7 pro,2 se zdrželi (Bc. Navrátil,               
p. Pospíšilík), 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1227/35/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
518/1 v k.ú. Újezdec u Přerova.

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 518/1 v k.ú. Újezdec u 
Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11,  jako 
vlastníkem pozemku a pí L.K. jako žadatelem.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek
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Termín: 4.4.2016

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

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. arch. Horký), 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

PŘESTÁVKA: 15:10 – 15:20 hod.

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

1228/35/8/2016 Předfinancování škol zařazených do Programu podpory ozdravných 
pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předfinancování části nákladů v celkové 
výši 1.196.000,- Kč níže uvedených projektů školských příspěvkových organizací z Programu 
podpory ozdravných pobytů dětí se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášeného Státním fondem 
životního prostředí České republiky z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2016:

 Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, projekt s názvem „Tenisáček na ozdravném 
pobytu“ ve výši 283.000,- Kč.

 Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052, projekt s názvem „Příroda je pestrý dům“ ve výši 
263.000,- Kč,

 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, projekt s názvem „Mravenčí dobrodružství“ 
ve výši 289.000,- Kč,

 Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, projekt s názvem „Příroda je pestrý dům“ ve 
výši 300.000,- Kč,

 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, projekt s názvem „Špunťáčci z 
Boženky“ ve výši 61.000,- Kč.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2016

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

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

rozpočet 
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech

170 038,2 * + 1 196,0 171 234,2

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

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

rozpočet 
po úpravě

3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 0,0 + 1 196,0 1 196,0
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ZÁVAZNÝ UKAZETEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

61X Školská zařízení 38 449,5 * + 1 196,0 39 645,5
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

3. ukládá příspěvkovým organizacím 

 Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358,
 Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052, 
 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311,
 Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862,
 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059,

bezodkladně po obdržení finančních prostředků od Státního fondu životního prostředí České republiky 
jako poskytovatele dotace vrátit finanční prostředky určené na předfinancování částí projektů 
uvedených v bodě 1 tohoto usnesení, a to v plné výši na výdajový účet statutárního města Přerova.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2016

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1229/35/8/2016 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 15.2.2016

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

1230/35/9/2016 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 
odst. 6 zákona 

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 – všech 5 
osob a osoby s nimi společně posuzované uvedené ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové 
zprávy. Vydaný souhlas platí do 28. 2. 2017.
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Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 8.2.2016

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1231/35/9/2016 Darovací smlouva – předání části pozůstalosti    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako 
dárcem a panem M.Ch. a L.Ch., jako obdarovanými, synům po zemřelém otci panu M.Ch., 
který zemřel 27. 10. 2015. Předmětem darovací smlouvy je majetek nepatrné hodnoty, který 
byl vydán statutárnímu městu Přerovu jako vypraviteli pohřbu. Seznam  darovaných věcí je 
uveden v příloze č. 1.

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

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.3.2016

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1232/35/9/2016 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 37 (3+2), o ploše 64,09 m2, v domě č. p. 517, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4672/2, v k. ú. Přerov, Osmek, 
č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s L.M., za nájemné ve výši 3.167 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 08. 2016 s možností prodloužení. Podmínkou je 
uzavření smlouvy o zániku nájmu k předmětnému bytu s původním nájemcem. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+2), o ploše 44,84 m2, v domě č. p. 2148, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1153, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní K.K., za nájemné ve výši 1.994 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 08. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1), o ploše 52,91 m2, v domě č. p. 2509, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/9, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť I, č. o. 24 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní *** za nájemné ve výši 
2.353 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 08. 2016 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 54,84 m2, v domě č. p. 2528, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/2, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť IV, č. o. 2 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní *** za nájemné ve výši 2 
699,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
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zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 08. 2016 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 37 (1+1), o ploše 28,70 m2, v domě č. p. 2534, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/10, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s panem *** za nájemné ve výši 
1.412 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 31. 08. 2016 s možností prodloužení.
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 56,04 m2, v domě č. p. 2535, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/14, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s panem ***, za nájemné ve výši 
2.759 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 31. 08. 2016 s možností prodloužení, 
za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 (1+2), o ploše 48,45 m2, v domě č. p. 2148, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1153, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní *** za nájemné ve výši 2.146 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 31. 08. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+1), o ploše 44,78 m2, v domě č. p. 119, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 21, v k. ú. Přerov, 
Kratochvílova, č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s paní *** za nájemné ve 
výši 2.213 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 31. 08. 2016 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 37 (1+1), o ploše 29,14 m2, v domě č. p. 2491, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9), s panem *** zastoupeným 
opatrovníkem statutárním městem Přerov, za nájemné ve výši 1.434 Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 
9, na dobu určitou do 31. 08. 2016 s možností prodloužení. Podmínkou je uzavření dohody o 
zániku nájmu k dosud užívanému bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené 
s užíváním bytu.

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 (1+2), o ploše 47,66 m2, v domě č. p. 1827, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 923, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 24 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 10), s panem ***, za nájemné ve výši 2.346 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 10, na dobu určitou do 31. 08. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (1+2), o ploše 48,95 m2, v domě č. p. 2148, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1153, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 11), s paní ***, za nájemné ve výši 2.177 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 11, na dobu určitou do 31. 08. 2016 s možností prodloužení. Za 
podmínek uzavření dohody o zániku nájmu k dosud užívanému bytu. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.
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12. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 56,09 m2, v domě č. p. 2516, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/24, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť, č. o. 2 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 12), s panem ***, za nájemné ve výši 
2.772 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 12, na dobu určitou do 31. 08. 2016 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

13. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 81 (1+0), o ploše 36,41m2, v 
domě č. p. 576, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. 
Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 13), s panem *** za 
nájemné ve výši 1.292 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 13, na dobu určitou do 31. 08. 2016 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

14. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 32 (1+1), o ploše 25,71 m2, v 
domě č. p. 2472, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k. 
ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 14), s paní *** za 
nájemné ve výši 912 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 14, na dobu určitou do 31. 08. 2016 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

15. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 23 (1+0), o ploše 32,31 m2, v 
domě č. p. 2293, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3456, v k. ú. 
Přerov, Fügnerova, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 15), s paní ***, za 
nájemné ve výši 1.146 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 15, na dobu určitou do 31. 08. 2016 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

16. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. 1 
(3+kk), o ploše 86,76 m2, v domě č. p. 3119, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku parc. č. 225, v k. ú. Přerov, nábřeží Protifašistických bojovníků, č. o. 12a (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 16), s paní *** za nájemné ve výši 1.625 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 16 na dobu určitou do 31. 08. 2016 s možností prodloužení. Za podmínek 
uzavření dohody o zániku nájmu k dosud užívanému bezbariérovému bytu. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

VARIANTA  I.

17. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 (2+2), o ploše 67,24 m2, v domě č. p. 2145, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1157, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 17), s paní J.H., za nájemné ve výši 2.990 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 17, na dobu určitou do 31. 08. 2016 s možností prodloužení, za 
podmínky dodržení splátkových kalendářů sjednaných členy domácnosti na závazky vůči 
statutárnímu městu Přerov. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu.

VARIANTA  II.
17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 17 v Přerově, Denisova 12, s paní 

J.H.
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VARIANTA  I.

18. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+1), o ploše 54,25 m2, v domě č. p. 2309, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 793, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 18), s panem P.H., za nájemné ve výši 2.681 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 18 na dobu určitou do 31. 08. 2016 s možností prodloužení, za 
podmínky převzetí bytu ve stavu v jakém se nachází a s tím, že případné opravy v bytě si 
uhradí na vlastní náklady. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.3.2016

VARIANTA  II.
18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1 v Přerově, Kojetínská 5, s panem 

P.H.

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Kojetínská 1829/28 s paní 
***

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, s panem ***

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 5 v Přerově, Denisova 6, s paní 
***

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

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 13 v Přerově, Denisova 10, s paní 
***

24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení - bezbariérovému bytu č. 4/1 
v Přerově, nábř. Protifašistických bojovníků 12a, s panem ***

Hlasování o bodech 1 – 16: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

Hlasování o variantě I v bodě 17, kterou doporučil předkladatel: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. 
Netopilová, Ing. Kohout)

Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského – varianta I v bodě 18: 8 pro, 1 se zdržel (Bc. Navrátil), 
2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

10. RŮZNÉ

1233/35/10/2016 Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města 
Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, radní Ing. arch. Jan Horký.

Rada města Přerova po projednání:

1. se neusnesla vzít na vědomí hodnocení odborné poroty soutěže z 12. 1. 2016,

2. se neusnesla rozhodnout, 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...,
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3. se neusnesla vyloučit z účasti v Soutěži o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního 
města Přerova návrhy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 50, č. 52, č. 53, č. 57, č. 61, č. 62, č. 63, 
č. 83, č. 93, č. 95, č. 96, č. 98, č. 103, č. 105, č. 109, č. 111, č. 112, č. 153, č. 154, č. 155, č. 
156, č. 180, č. 196, č. 197, z důvodu nesplnění soutěžních podmínek.

K předloženému materiálu proběhla diskuse týkající se vybraných návrhů.

Hlasování: 5 pro (Ing. arch. Horký, Ing. Měřínský, p. Neuls, Ing. Vrána, p. Pospíšilík), 2 proti          
(Mgr. Puchalský, Ing. Holan), 2 se zdrželi (Bc. Navrátil, p. Košutek), 2 omluveni (Mgr. Netopilová, 
Ing. Kohout)

1234/35/10/2016 Roční zpráva o výsledcích interního auditu a finančních kontrol za rok 
2015

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí Roční zprávu o výsledcích  interního auditu a finančních kontrol za rok 2015.

2. ukládá realizovat doporučení, která nebyla k dnešnímu dni 4.2.2016 realizována dle přílohy 
č. 1 Audit – nakládání s veřejnými prostředky oddělení ICT odboru vnitřní správy.

Odpovídá: Mgr. P. Karola

Termín: 30.6.2016

3. ukládá realizovat doporučení, která nebyla k dnešnímu dni 4.2.2016 realizována dle přílohy 
č. 2A, 2B  Audit -  Nakládání s nebytovými prostory ve vlastnictví statutárního   města 
Přerova v privatizovaných bytových domech, kde jsou umístěny výměníkové stanice  a 
objektové předávací stanice tj. technologie ve vlastnictví spol. Teplo Přerov a.s. a nebytové 
prostory, kde jsou zřízeny kryty civilní obrany.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 30.6.2016

4. ukládá realizovat doporučení, která nebyla k dnešnímu dni 4.2.2016 realizována dle přílohy 
č. 3 Audit - Prověření nastavení kontrolních mechanismů v oblasti nákupu kancelářského  
materiálu , tonerů do kopírek a tiskáren.

Odpovídá: Mgr. P. Karola

Termín: 30.6.2016

5. ukládá realizovat doporučení, která nebyla k dnešnímu dni 4.2.2016 realizována dle přílohy 
č. 6 Audit – nakládání a hospodaření s majetkem města, nájemní smlouvy a  smlouvy              
o  výpůjčce nebytových prostor.

6. ukládá realizovat doporučení, která nebyla k dnešnímu dni 4.2.2016 realizována dle přílohy 
č. 7  bodu 1). - Mimořádné úkoly vykonané na podnět primátora města.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 30.6.2016

7. ukládá realizovat doporučení, která nebyla k dnešnímu dni 4.2.2016 realizována dle přílohy 
č. 7  bodu 2). - Mimořádné úkoly vykonané na podnět primátora města.
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Odpovídá: Mgr. P. Mlčoch

Termín: 30.6.2016

8. ukládá realizovat doporučení, která nebyla k dnešnímu dni 4.2.2016 realizována dle přílohy 
č. 7  bodu 6). - Mimořádné úkoly vykonané na podnět primátora města.

Odpovídá: Mgr. P. Mlčoch

Termín: 30.6.2016

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1235/35/10/2016 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 
předpisů

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

Rada města Přerova po projednání:

1. vydává vnitřní předpis č……/2016, kterým se mění vnitřní předpis č. 4/2011 Organizační řád, 
kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu č. 
19/2011, vnitřního předpisu č. 21/2011, vnitřního předpisu č. 26/2011, vnitřního předpisu č. 
3/2012, vnitřního předpisu č. 5/2012, vnitřního předpisu č. 7/2012, vnitřního předpisu č. 
12/2012, vnitřního předpisu č. 24/2012, vnitřního předpisu č. 25/2012, vnitřního předpisu č. 
7/2013, vnitřního předpisu č. 1/2014, vnitřního předpisu č. 3/2014, vnitřního předpisu č. 
7/2014, vnitřního předpisu č. 11/2014, vnitřního předpisu č. 21/2014, vnitřního předpisu č. 
23/2014, vnitřního předpisu č. 4/2015, vnitřního předpisu č. 8/2015, vnitřního předpisu č. 
12/2015 a vnitřního předpisu č. 15/2015, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,

2. ruší útvar interního auditu s účinností od 1.4.2016,

3. ruší oddělení kontroly (začleněno na Odboru vnitřní správy s účinností) od 1.4.2016,

4. zřizuje útvar interního auditu a kontroly s účinností od 1.4.2016,

5. ruší úsek spisové služby a voleb (začleněno na Odboru vnitřní správy) s účinností od 1.4.2016

6. zřizuje oddělení spisové služby a voleb (začleněno na Odboru vnitřní správy) s účinností       
od 1.4.2016

7. schvaluje podle § 102 odstavec 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců, zařazených do Magistrátu 
města Přerova 

 na 307,7, a to s účinností od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016
 na 308,7, a to s účinností od 1. 5. 2016 do 31. 5. 2016
 na 306,7, a to s účinností od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2016
 na 301,7, a to s účinností od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016
 na 298,7, a to s účinností od 1. 10.2016

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)
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1236/35/10/2016 Návrh na uzavření smlouvy - Přerovské listy

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 9/2012 (Zásady postupu při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí – čl. IV odst. 1 písm. b), resp. čl. IV odst. 4 a 
uzavírá smlouvu mezi statutárním městem Přerovem, jako objednatelem, a firmou Mladá 
fronta a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143 00, IČ: 492 40 315, 
jako dodavatelem, jejímž předmětem plnění jsou komplexní vydavatelské a distribuční služby 
na zpracování 3 čísel měsíčníku „Přerovské listy“ (číslo 6/2016, 7/2016, 8/2016), a to               
v rozsahu dle specifikace uvedené v příloze materiálu. Smlouva v celkové hodnotě 253.200,--
Kč, včetně platné sazby DPH, bude uzavřena na období od 1.5.2016 do 31.7. 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, Ing. Kohout)

1237/35/10/2016 Návrh Výboru pro místní části - studie proveditelnosti

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje zajistit provedení studie proveditelnosti         
k přebudování suchého poldru na parcele 1193 a 1194 v k.ú. Újezdec na vodní plochu            
při zachování retenčních schopností nádrž,

Odpovídá: Ing. P. Gala

Termín: 31.12.2017

2. ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje zajistit provedení studie proveditelnosti       
na revitalizaci rybníků v Přerově Předmostí dle přílohy s cílem vytvořen vodní hladiny            
v kombinaci se zachováním suché plochy s chráněnými rostlinami a živočichy,

Odpovídá: Ing. P. Gala

Termín: 15.12.2016

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet
po úpravě

6399 210 Ostatní finanční operace (ručení) 395,0 * - 100,0 295,0

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

763,7 + 100,0 863,7

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)



28

1238/35/10/2016 Návrh na zvýšení měsíčních odměn a dne, od kterého bude 
poskytována zvýšená odměna neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit ve smyslu § 72 a § 84 odst. 2 písmeno 
n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) 
měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova ve výši dle sloupce č. 1 
přílohy č. 1 důvodové zprávy podle jednotlivých funkcí, a v případě souběhu výkonu funkcí 
ve výši souhrnu odměny člena zastupitelstva uvedené v posledním řádku tabulky v příloze č. 1 
důvodové zprávy a odměny za výkon další vykonávané funkce; vykonává-li člen 
zastupitelstva více funkcí, pak se do souhrnu odměn zahrnuje jen jedna odměna za příslušné 
funkce, a to nejvyšší z nich,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit ve smyslu § 77 odst. 2 zákona              
o obcích poskytování měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova ode 
dne, uvedeného ve sloupci č. 2 přílohy č. 1 důvodové zprávy u jednotlivých funkcí,

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet
po úpravě

6399 210 Ostatní finanční operace (ručení) 425,0 - 30,0 395,0

6112 011 Zastupitelstva obcí (odměny aj.) 7 935,0 + 30,0 7 965,0

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1239/35/10/2016 Žádost o zapojení města do kampaně  "Vlajka pro Tibet"

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro Tibet“ a ukládá odboru vnitřní správy dne 
10. března 2016 vyvěsit na budově radnice tibetskou vlajku,

Odpovídá: Mgr. P. Karola

Termín: 10.3.2016

VARIANTA  II.
neschvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro Tibet“.

Hlasování o variantě I: 8 pro,1 se zdržel (Bc. Navrátil), 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

1240/35/10/2016 Použití znaku statutárního města Přerova
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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 propagačním banneru, který bude Okresní fotbalový svaz Přerov prezentovat na svých akcích.

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Kohout)

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

1241/35/11/2016 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zaslat dopis      
na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a nabídnout objekt budovy Čechova 43 zpět      
k bezplatnému převodu státu.

1242/35/11/2016 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Ing. Petru Měřínskému jednat           
s insolvenčním správcem Opery Bohemia, s.r.o. "v likvidaci" o možnostech úplatného nabytí souboru 
nemovitých věcí, které se nachází na ul. Škodova v Přerově, do vlastnictví statutárního města Přerova, 
a to za maximální částku 2,5 mil. Kč.

12. ZÁVĚR

Primátor Mgr. Puchalský ukončil 35. schůzi Rady města Přerova konanou dne 4. února 2016                  
v 16.15 hodin.

V Přerově dne 10. 2. 2016

      Mgr. Vladimír Puchalský              Radek Pospíšilík
primátor Statutárního města Přerova       člen Rady města Přerova


