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ZÁPIS

z 39. schůze Rady města Přerova konané dne 3. března 2016

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

                
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady

1. Zahájení primátor

2. Volba ověřovatele zápisu primátor

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí

4. Finanční záležitosti

4.1 Rozpočtové opatření č. 5 Ing. Měřínský

4.2 Rozpočtové opatření č. 5 - dodatek Ing. Měřínský

5. Rozvojové záležitosti

5.1 Územní plán města Přerova – změny p. Košutek

5.2 Protipovodňová ochrana levého břehu Bečvy mezi mostem Legií a 

železnicí - smlouva o poskytnutí dotace

p. Košutek

5.3 Stanovisko pro změnu územního rozhodnutí Dálnice D1, stavba 

0136 Říkovice – Přerov

p. Košutek

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1 Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 

1250/1, 750 02 Přerov“ – schválení změny předběžného oznámení 

veřejného zadavatele

Ing. Měřínský

6.2 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Přerova ve věci 

schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 

zakázku - Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 

02 Přerov

Ing. Měřínský

6.3 Veřejná zakázka „Projekt regenerace panelového sídliště Přerov -

Budovatelů“ – uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

Ing. Měřínský
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6.4 Veřejná zakázka " Výměna elektroinstalace u společných prostor v 

bytových domech gen. Štefánika 4, Jižní čtvrť II/6,7,8,9, Jižní čtvrť 

IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově – dodatečné stavební práce“ –

schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3119/2015, ze dne 

18.11.2015

Ing. Měřínský

6.5 Veřejná zakázka „Restaurování nástropní dekorativní nástěnné 

malby“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

uchazečem

Ing. Měřínský

6.6 Studie umístění oddělení OPM a DSA do objektu školy ZŠ B. 

Němcové v Přerově

Ing. Měřínský

Bc. Navrátil

6.7 Veřejná zakázka „Studie proveditelnosti sítě cyklistických 

komunikací propojující místní části s Přerovem“ – zahájení 

výběrového řízení – materiál na stůl

Ing. Měřínský

6.8 Veřejná zakázka „Přerovské listy“ -  schválení zadávacích 

podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení, jmenování členů 

komisí pro otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace a pro 

posouzení a hodnocení nabídek – materiál na stůl

Ing. Měřínský

6.9 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – materiál na stůl Ing. Měřínský

7. Majetkoprávní záležitosti 

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov  - nájem/pacht nemovitých věcí ve 

vlastnictví  statutárního města Přerov - pozemků  p.č. 2624/1, p.č. 

2624/2, p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 2625/4, p.č. 2625/5, p.č. 

2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/22, p.č 2625/23, p.č. 

2626   vše  v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod  nemovitých 

věcí z majetku statutárního města Přerova, nájem nemovitých věcí v 

majetku statutárního města Přerova, částí pozemků v k.ú. Přerov, 

k.ú. Předmostí, k.ú. Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú. Penčičky.

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 510/9,  v 

k.ú.  Předmostí.

p. Košutek

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 

věcí z majetku statutárního města Přerova, pozemku p.č.  590/9 v 

k.ú. Předmostí.

p. Košutek

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - pacht a nájem nemovitých věcí 

v majetku statutárního města Přerova.

p. Košutek

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v 

majetku statutárního města Přerova.

p. Košutek

7.1.7 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí 

z majetku statutárního města Přerova – 16 nebytových jednotek -

výměníkových stanic.

p. Košutek

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – převod/nájem nemovitých věcí 

z/ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 137, 

zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je objekt bydlení č.p. 150, 

příslušný k části obce Přerov I – Město, v k.ú. Přerov (nám. TGM 8).

p. Košutek
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7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí –

pozemků p.č. st. 278, p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 

30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, 

p.č. 216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 

236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, p.č. 

238/6, p.č. 238/11, části p.č. 238/12, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 

238/26, p.č. 238/29, p.č. 238/32, p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, 

p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 všechny v 

k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova.

p. Košutek

7.5.1 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov, 

manžely Ing. O. a Ing. M.S.   a manžely Ing. M.   a   P.K.   na nájem 

pozemku p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov 

p. Košutek

7.5.2 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

7.5.3 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

7.6.1 Výpůjčka částí pozemků p.č. 25, p.č. 29, p.č. 403/1, p.č. 4926/1, p.č. 

4926/4, p.č. 4940 a p.č. 4970 a pozemku p.č. 4926/5 vše v k.ú. 

Přerov a uzavření smlouvy o vypořádání některých práv a 

povinností souvisejících s realizací stavby „Rozšíření ulice 

Palackého v Přerově“

p. Košutek

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4986/1 a 

části pozemku p.č. 4988/6 oba v k.ú. Přerov 

p. Košutek

7.7.2 Zřízení věcného břemene na nemovité věci v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov a smlouva o 

právu provést stavbu

p. Košutek

7.7.3 1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova –

veřejné osvětlení vybudované na části pozemku p.č. 1027/7 a p.č. 

1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                            

2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 

města Přerova – k tíži pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u 

Přerova                                                                                                                      

3. Zřízení věcných břemen – služebnosti k tíži pozemku p.č. 1028 v 

k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                       

4. Smlouva o právu provést stavbu – Infrastruktura pro RD v 

Přerově VI - Újezdci – U Montáže“ – materiál na stůl

p. Košutek

7.9.1 Úplatný převod movitých věcí do majetku  statutárního města 

Přerova – žulové hrobky.

p. Košutek

7.11.1 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v 

majetku statutárního města Přerova, části pozemku p.č. 2656/1 v 

k.ú. Přerov.

p. Košutek
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7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 549/11, p.č. 

549/12, p.č. 549/14, p.č. 549/24 a p.č. 549/25 v k.ú. Lověšice u 

Přerova prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 

předkupního práva 

p. Košutek

7.12.2 Udělení jednorázové výjimky z vnitřního předpisu č. 9/2012 Zásady 

postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby 

registru akcí.

Ing. Měřínský

7.12.3 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

7.13.1 Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v domě Velké Novosady 4 Ing. Měřínský

7.13.2 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 192,193, Kozlovská 6,8 v 

Přerově – vzdání se příjmů za nástěnky ve prospěch FO

Ing. Měřínský

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 

p.č. 4886/17, 5130/1 v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

164 v k.ú. Žeravice

p. Košutek

7.14.3 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

4957/2 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.14.4 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

2680/1 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.14.5 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

2883/28 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.14.6 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

101/5 v k.ú. Újezdec u Přerova.

p. Košutek

8. Školské záležitosti

8.1 Individuální dotace – vymezení pravomoci Bc. Navrátil

8.2 Členství ZŠ Želatovská ve spolku HC ZUBR PŘEROV Bc. Navrátil

8.3 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – financování tříd se 

sportovním zaměřením  

Bc. Navrátil

8.4 Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 – sportovní zaměření Bc. Navrátil

8.5 Nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb – žádost o poskytnutí 

daru 

Bc. Navrátil

8.6 Přijetí peněžitých darů účelově určených a nepeněžitého daru 

příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 

Přerovem

Bc. Navrátil

9. Sociální záležitosti

9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil

9.2 Novelizace vnitřního předpisu k uzavírání nájemních smluv k bytům 

zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení zdravotně 

postižených osob. Stanovení výše nájemného za užívání bytů 

zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení zdravotně 

postižených osob. 

Bc. Navrátil
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9.3 Novelizace vnitřního předpisu k uzavírání nájemních smluv k bytům 

zvláštního určení v domě zvláštního určení - v domě s 

pečovatelskou službou.

Bc. Navrátil

9.4 Nový vnitřní předpis o hospodaření s obecními byty Bc. Navrátil

10. Různé

10.1 Petice „Renovace silnice a chodníků včetně vybudování 

parkovacích stání v ulici Na Zábraní v místní části Přerov IV –

Kozlovice.“

p. Košutek

10.2 Ekonomický informační systém primátor

10.3 Návrh termínů konání Zastupitelstva a Rady města Přerova ve II. 

pololetí 2016

primátor

10.4 Program prevence kriminality 2016 Ing. Kohout

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, Rudolf Neuls, Mgr. Helena Netopilová, Radek Pospíšilík.

C.  Omluveni: Ing. Petr Vrána

D.  Dále přítomni:
Mgr. Petr Mlčoch - tajemník MMPr
Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů
Mgr. Zdeněk Vojtášek - vedoucí Odboru správy majetku a …
Mgr. Romana Pospíšilová - vedoucí Odboru soc. věcí a školství

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 39. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 3. března 2016 
v 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 10 členů Rady 
města. 

Omluven: Ing. Petr Vrána.
Rada města Přerova je schopna se právoplatně usnášet. 
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2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU

Program:

Primátor Mgr. Puchalský:
Sdělil, že s ohledem na odchod pana tajemníka z jednání rady v 15.10 hodin projednáme materiál 
označený 10.2  Ekonomický informační systém přednostně.

Hlasování o programu (předřazení materiálu 10.2): 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

Ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze Rady města Přerova byl navržen Ing. arch. Jan Horký.
Hlasování o ověřovateli: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1283/39/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 39. schůze Rady města 
Přerova konané dne 3. března 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 39. schůze Rady města Přerova konané dne 3. března 2016,

2. schvaluje Ing. arch. Jana Horkého ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze Rady města 
Přerova.

3. KONTROLA  PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

Nejsou žádné předlohy.

1338/39/10/2016 Ekonomický informační systém 

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

Rada města Přerova po projednání:

1. ukládá odboru OE a VNITŘ bezodkladně zahájit přípravu podkladů pro zadávací řízení         
na nákup nového ekonomického informačního systému Magistrátu města Přerova, ve formě     
a rozsahu dle důvodové zprávy

2. ukládá odboru OE a VNITŘ, v rámci přípravy podkladů pro zadávací řízení, zpracovat 
finanční rozvahu předpokládaných nákladů na zabezpečení a provoz ekonomického 
informačního systému a analýzu rizik souvisejících se změnou informačního systému               
a převodem dat.

Odpovídá: Mgr. P. Mlčoch

Termín: 31.12.2016
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3. ukládá odboru PRI formou projektového řízení zabezpečit přípravu zadávacího řízení           
na nákup nového ekonomického informačního systému Magistrátu města Přerova v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

4. FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

1284/39/4/2016 Rozpočtové opatření č. 5

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

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

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1285/39/4/2016 Rozpočtové opatření č. 5 - dodatek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).
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5.  ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

1286/39/5/2016 Územní plán města Přerova – změny 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 
z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
zadání 7. změny Územního plánu města Přerova, které je přílohou tohoto návrhu na usnesení   
a podle důvodové zprávy.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 
z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
zadání 8. změny Územního plánu města Přerova, které je přílohou tohoto návrhu na usnesení   
a podle důvodové zprávy.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1287/39/5/2016 Protipovodňová ochrana levého břehu Bečvy mezi mostem Legií           
a železnicí - smlouva o poskytnutí dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace mezi statutárním městem Přerovem, jako poskytovatelem, a Povodím 
Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 708 90 013, jako příjemcem,         
ve výši 400.000,- Kč, a to na investiční akci „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad 
jezem 1L/08 – nábřežní betonová zídka“, ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu 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

181 195,0 * + 400,0 181 595,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu



10

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

rozpočet
po úpravě

2331 023 Úpravy vodohospodářsky významných a 
vodárenských  toků

4 400,0 + 400,0 4 800,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

Dotační programy, ostatní dotace a dary 25 512,3 + 400,0 25 912,3

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Pavla Košutka 
k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 a k jeho uzavření a podpisu.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1288/39/5/2016 Stanovisko pro změnu územního rozhodnutí Dálnice D1, stavba 0136 
Říkovice – Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje stanovisko k dokumentaci pro umístění stavby pro změnu územního rozhodnutí 
Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov,

2. pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje zasláním stanoviska k dokumentaci pro 
umístění stavby pro změnu územního rozhodnutí Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov 
dle bodu 1.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

6.  PŘÍPRAVA  A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1289/39/6/2016 Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 
750 02 Přerov“ – schválení změny 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:
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1. schvaluje změnu předběžného oznámení veřejného zadavatele, dle § 86 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podlimitní veřejné zakázky            
na stavební práce „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“, 
včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, dle důvodové zprávy,

2. bere na vědomí, že zadávací řízení je veřejný zadavatel oprávněn zahájit nejdříve 1 měsíc      
od odeslání předběžného oznámení, dle bodu 1 usnesení,

3. schvaluje zastoupení zadavatele externím administrátorem, dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 
Přerov“.

Hlasování:
Pro: 7
Zdrželi se: Mgr. Puchalský, Ing.arch. Horký, Ing. Holan.
Omluven: Ing. Vrána.

1290/39/6/2016 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Přerova ve věci schválení 
záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku - Stavební 
úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova na revokaci části usnesení Zastupitelstva města 
Přerova č. 419/14/7/2016, ze dne 15. února 2016, v bodu 3, na základě usnesení Rady města 
Přerova č. 1257/37/6/2016, ze dne 18. února 2016, bod 1,

2. 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“, bez realizace vzduchotechniky, dle důvodové zprávy.

Hlasování:
Pro: 8
Zdrželi se: Ing. Holan, Ing.arch. Horký.
Omluven: Ing. Vrána.

1291/39/6/2016 Veřejná zakázka „Projekt regenerace panelového sídliště Přerov -
Budovatelů“ – uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

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



12

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného        
k dodávce elektrické energie na stavbu Přerov, Budovatelů I. etapa regenerace sídliště VNk, 
NNk mezi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ 
24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy a Statutárním městem Přerov, IČ 
00301825, Bratrská 709/334, Přerov jako žadatelem

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi provozovatelem a žadatelem k jeho uzavření a jeho 
podpisu.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1292/39/6/2016 Veřejná zakázka "Výměna elektroinstalace u společných prostor v 
bytových domech gen. Štefánika 4, Jižní čtvrť II/6,7,8,9, Jižní čtvrť 
IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově – dodatečné stavební práce“ –
schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3119/2015, ze dne 
18.11.2015

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 cenovou nabídku na realizaci dodatečných stavebních prací, nezbytných       
pro dokončení původní veřejné zakázky „Výměna elektroinstalace u společných prostor          
v bytových domech gen. Štefánika 4, Jižní čtvrť II/6,7,8,9, Jižní čtvrť IV/1,2,3 a Bartošova 22 
v Přerově“, dle přílohy č. 1,

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3119/2015 ze dne 18. 11. 2015,     
na provedení stavby „Výměna elektroinstalace u společných prostor v bytových domech gen. 
Štefánika 4, Jižní čtvrť II/6,7,8,9, Jižní čtvrť IV/1,2,3 a Bartošova 22 v Přerově“,                     
se zhotovitelem QDS Communication s.r.o., Brno, Horní 105/14, PSČ 63900, IČ 28265971, 
dle přílohy č. 2. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (vícepráce). Cena 
za plnění se dodatkem č. 1 navyšuje o 78.020,52 Kč bez DPH z původní ceny 1.484.878,00 Kč 
bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 1.562.898,58 Kč bez DPH.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).
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1293/39/6/2016 Veřejná zakázka „Restaurování nástropní dekorativní nástěnné 
malby“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem

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 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 Achanjel, s.r.o. , Jurija Gagarina 732/6, 969 
01 Banská Štiavnica , IČ 454060900, z důvodu nesplnění požadavků na podání nabídky,

3. 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 neprokázání splnění kvalifikace v požadovaném 
rozsahu,

4. rozhodla, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávacími podmínkami a vnitřním 
předpisem č. 9/2012, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Restaurování nástropní dekorativní nástěnné malby“, která byla předložena uchazečem RE, 
s.r.o., Rašínovo nábřeží 46, 128 00 Praha 2, IČ 48591441,

5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,         
a společností RE, s.r.o., Rašínovo nábřeží 46, 128 00 Praha 2, IČ 48591441, jako 
zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Restaurování nástropní dekorativní 
nástěnné malby“.

               
Cena za plnění bude činit 376.150,00 Kč bez DPH, tj. 435.908,50 Kč vč. DPH.

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem 
a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Ing. Petra Měřínského na základě 
jeho pověření usnesením Rady města Přerova, č. usn. 1203/35/6/2016, ze dne 04.02.2016.

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).
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1294/39/6/2016 Studie umístění oddělení OPM a DSA do objektu školy ZŠ B. Němcové 
v Přerově

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstci primátora Ing. Petr Měřínský a Bc. Tomáš 
Navrátil.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souvislosti se záměrem města přestěhovat oddělení OPM (pracoviště občanské  
průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel) a DSA (dopravně správní agendy) Magistrátu  
města Přerova z budovy EMOS na nám. TGM 16 do objektu budovy ZŠ B. Němcové  101/16,  
která je ve vlastnictví města a  kapacity budovy  nejsou plně  využity, zpracovat studii  
umístění agend OPM a DSA v nové   budově  ZŠ B. Němcové.

2. stanovuje výjimku z Vnitřního přepisu č. 9/2012 Zásady postupu při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí na přímé uzavření smlouvy o dílo mezi 
Statutárním městem Přerovem a firmou PRINTES Atelier s.r.o., Mostní 11a, Přerov, IČ 
25391089, Mostní 11a, 750 02 Přerov, která podala cenovou a termínovou nabídku                
na zpracování studie.

3. pověřuje odbor řízení projektů a investic přímým uzavřením smlouvy o dílo s firmou 
PRINTES ATELIER s.r.o., IČ 25391089, Mostní 11a, 750 02 Přerov na zpracování studie      
za nabídkovou cenu 138.000,0 Kč bez DPH, tj. 166.980,0 Kč vč. DPH za podmínky 
finančního krytí.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1295/39/6/2016 Veřejná zakázka „Studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací 
propojující místní části s Přerovem“ – zahájení výběrového řízení

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Studie 
proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující místní části s Přerovem“ dle příloh   
č. 1 - 6,

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby              
s názvem „Studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující místní části            
s Přerovem“, 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
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3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnost, sídlo IČ

1. Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, Horní náměstí 367/5, 779 00 
Olomouc

64631109

2. PRINTES - ATELIER s.r.o., Přerov - Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ 
75002

25391089

3. EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 62361457

4. HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno 44961944

5. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 2657/33a, 636 00, Brno - Líšeň 44994575

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

Pořadové 
číslo

Člen komise Organizace Náhradník Organizace

1. Pavel Košutek Zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele

2. Ing. Tomáš Tužín Odborník Mgr. Jiří Janalík Odborník

3. Marek Dostál Zástupce VPRID Karel Šimeček Zástupce VPRID

4. Radek Pospíšilík Zástupce VMČ Ing.arch. Jan Horký
Ing. Bohumír 
Střelec

Odborník

5. Ing. František Zlámal Odborník – věcný 
gestor

Ing. Pavel Gala Odborník – věcný 
gestor

Administrátor Organizace Náhradník 
administrátora

Organizace

Bc. Bohdana 
Kalincová 

úsek veřejných zakázek Ing. Alena 
Řihošková

úsek veřejných zakázek

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

p. Pospíšilík:
 navrhl úpravu v bodu 4) usnesení. Náhradníkem komise pro otevírání obálek, posouzení 

kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ustanovit Ing. Střelce místo Ing. arch. Horkého.

Ing. arch. Horký:
 se změnou souhlasí.

Hlasování o upraveném bodu 4) usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

Hlasování o celém usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).
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1296/39/6/2016 Veřejná zakázka „Přerovské listy“ - schválení zadávacích podmínek, 
schválení zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komisí pro 
otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace a pro 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 „Výzvu k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace“ a zadávací a obchodní 
podmínky k podlimitní veřejné zakázce na služby „Přerovské listy“ dle příloh č. 1 až 8,

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby „Přerovské listy“,                  
ve zjednodušeném podlimitním řízení, podle § 21 odst.1, písm. f), § 25 písm. a) a § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

3. schvaluje vyzvané zájemce v zadávacím řízení veřejné zakázky na služby „Přerovské listy“,   
a to:

Obchodní společnost, sídlo IČ

1. Mladá fronta a.s., Praha 4- Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 14300 49240315

2. VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 8/5 61860981

3. Miloslav Kyjevský - F.G.P. studio, Olomouc - Bělidla, Táboritů 237/1, PSČ 77200 12675989

4. BORGIS a.s., Praha 2, Slezská 2127/13, PSČ 12150 00564893

5. MAFRA, a.s., Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 15000 45313351

6. Haná Press, s.r.o., Olomoucká 2616/10, 796 01 Prostějov 26782294

4. ustanovuje dle § 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ing. Vladimír Holan zástupce zadavatele Bc. Tomáš Navrátil zástupce zadavatele

Bc. Lenka Chalupová Kancelář primátora Ing. Daniela Novotná Kancelář primátora

Marta Jandová Předsedkyně Komise pro 
CR a kulturu

Mgr. Bohuslav Přidal Člen komise pro CR a 
kulturu

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Bc. Bohdana Kalincová Oddělení řízení projektů, 
veřejných zakázek a dotací

Ing. Alena Řihošková Oddělení řízení projektů, 
veřejných zakázek a 
dotací

5. ustanovuje dle § 59 a § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, komisi pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve 
složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Bc. Tomáš Navrátil Zástupce zadavatele Mgr. Vladimír Puchalský Zástupce zadavatele

Ing. Daniela Novotná Odborník – věcný gestor Bc. Lenka Chalupová Odborník – věcný gestor
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Mgr. Lada Galová KIS Přerov Ing. Naďa Jandová MKZ Hranice

Mgr. Jana Šimčíková Odborník Ing. Stanislav Šmídák Odborník

Jiří Šafránek Odborník Gabriela Veselá Odborník

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

Bc. Bohdana Kalincová Oddělení řízení projektů, 
veřejných zakázek a 
dotací

Ing. Alena Řihošková Oddělení řízení projektů, 
veřejných zakázek a 
dotací

6. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 
zakázce podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídek a prokázání splnění 
kvalifikace, Zadávací dokumentace, Rozhodnutí o vyloučení uchazečů, Oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky, Oznámení o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele        
a dalších souvisejících dokumentů.

Hlasování: 
Pro: 9
Zdržel se: Ing. arch. Horký.
Omluven: Ing. Petr Vrána

1297/39/6/2016 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
zajistit projektovou přípravu na investiční akci Vybudování oddílné kanalizace a ČOV v místní části 
Přerova VII Čekyně a oddílné kanalizace v místní části Přerova XII Penčice včetně propojení na ČOV 
v rozsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně vydání 
příslušných rozhodnutí. Dokumentace budou zpracovány v souladu s požadavky dotačních podmínek 
OPŽP.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

7. MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

1298/39/7/2016 Záměr statutárního města Přerov - nájem/pacht nemovitých věcí ve 
vlastnictví  statutárního města Přerov - pozemků p.č. 2624/1, p.č. 
2624/2, p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 2625/4, p.č. 2625/5, p.č. 2625/19, 
p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/22, p.č 2625/23, p.č. 2626 vše v k.ú. 
Přerov

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. schvaluje záměr statutárního města Přerova nájem pozemků  p.č. 2624/2, zastavěná plocha       
a nádvoří,  o výměře 32 m2,   p.č. 2625/3,  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2,  p.č. 
2625/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  12 m2,  p.č. 2625/4, zastavěná plocha                
a nádvoří, o výměře  19 m2,  p.č. 2625/2, zastavěná plocha a nádvoří  o výměře  16 m2,  vše     
v k.ú. Přerov

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova pacht pozemků  p.č. 2624/1, zahrada, o výměře 
461 m2,  p.č.  2626, zahrada, o výměře  382 m2 ,  p.č. 2625/20 , zahrada, o výměře 489 m2, p.č. 
2625/19, zahrada, o výměře  259 m2,  p.č. 2625/21, zahrada, o výměře  228 m2, p.č.2625/22,  
zahrada,  o výměře  249 m2, , p.č. 2625/23, zahrada,  o výměře 217 m2  vše v k.ú. Přerov.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1299/39/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod  nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova, nájem nemovitých věcí       
v majetku statutárního města Přerova, částí pozemků v k.ú. Přerov, 
k.ú. Předmostí, k.ú. Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú. Penčičky

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 – bezúplatný převod částí pozemků p.č. 118          
o výměře cca 76 m2, p.č. 152, o výměře cca 15 m2, p.č. 13, o výměře cca 35 m2, p.č. 5,             
o výměře cca 34 m2, vše v k.ú. Čekyně, a bezúplatný převod částí pozemků p.č. 134/1,            
o výměře cca 5 m2, p. č. 191/1, o výměře cca 68 m2, p.č. 13,  o výměře cca 61 m2, p.č. 174,      
o výměře cca 16 m2, p.č. 175, o výměře cca 26 m2, vše v k.ú. Penčičky.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem částí pozemků p.č. 4135/4, o výměře cca 
625 m2 (dočasný zábor), p.č. 4135/2, o výměře cca 56 m2 (dočasný zábor), oba v k.ú. Přerov, 
p.č. 85/2, o výměře cca 183 m2 (dočasný zábor), p.č. 85/1, o výměře cca 48 m2 (dočasný 
zábor), p. č. 530/3, o výměře cca 368 m2 (dočasný zábor), p.č. 524/2, o výměře cca 369 m2

(dočasný zábor), p.č. 522/2, ostatní plocha o výměře cca 256 m2 (dočasný zábor), p.č. 523/1, 
ostatní plocha o výměře cca 654 m2 (dočasný zábor), vše v k.ú. Předmostí, nájem částí 
pozemků p.č. 118, o výměře cca 76 m2 (trvalý zábor) a o výměře cca 33 m2 (dočasný zábor), 
p.č. 152, o výměře cca 15 m2 (trvalý zábor), p.č. 13, o výměře cca 35 m2 (trvalý zábor), p.č. 
1009, o výměře cca 50 m2 (dočasný zábor), p.č. 1008, o výměře cca 16 m2 (dočasný zábor), 
p.č. 5, o výměře cca 34 m2 (trvalý zábor) a o výměře cca 31 m2 (dočasný zábor), p.č. 125, 
ostatní plocha o výměře cca 92 m2 (dočasný zábor), vše v k.ú. Čekyně, nájem částí pozemků 
p.č. 651, o výměře cca 482 m2 (dočasný zábor), p.č. 134/1, o výměře cca 5 m2 (trvalý zábor), 
p.č. 191/1, o výměře cca 68 m2 (trvalý zábor) a o výměře cca 44 m2 (dočasný zábor), p.č. 13,  
o výměře cca 61 m2 (trvalý zábor) a o výměře cca 57 m2 (dočasný zábor), p.č. 682/3, o výměře 
cca 36 m2 (dočasný zábor), p. č. 133/1, o výměře cca 42 m2 (dočasný zábor), p.č. 683,             
o výměře cca 47 m2 (dočasný zábor), p.č. 129/1, o výměře cca 46 m2 (dočasný zábor), p.č. 
682/2, o výměře cca 2 m2 (dočasný zábor), p.č. 174, o výměře cca 16 m2 (trvalý zábor)             
a o výměře cca 20 m2 (dočasný zábor), p.č. 175, o výměře cca 26 m2 (trvalý zábor) a o výměře 
cca 25 m2 (dočasný zábor), vše v k.ú. Penčičky, nájem částí pozemků p. č. 218, o výměře cca 
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175 m2 (dočasný zábor), p.č. 527, o výměře cca 120 m2 (dočasný zábor), p.č. 220, o výměře 
cca 121 m2 (dočasný zábor), p.č. 503/2, o výměře cca 9 m2 (dočasný zábor), p.č. 535,               
o výměře cca 15 m2 (dočasný zábor), vše v k.ú.Penčice.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1300/39/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 510/9, v k.ú.  
Předmostí

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 –
podílu id. 4/12  pozemku p.č. 510/9, orná půda, v k.ú.  Předmostí, ve vlastnictví J.Č., k podílu 
id. 4/12 pozemku p.č. 510/9, orná půda, v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví D.Z., k podílu id.1/12 
pozemku p.č. 510/9, orná půda, v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví L.R., vyznačené na situaci         
v příloze.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 4/12  
pozemku p.č. 510/9, orná půda, v k.ú.  Předmostí, ve vlastnictví J.Č.,  podílu id. 4/12 pozemku 
p.č. 510/9, orná půda,  v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví D.Z.,  podílu id.1/12 pozemku p.č. 
510/9, oná půda,  v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví L.R.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k podílu id. 4/12  
pozemku p.č. 510/9, orná půda, v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví J.Č., k podílu id. 4/12 
pozemku p.č. 510/9, orná půda, v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví D.Z. k podílu id.1/12 pozemku 
p.č. 510/9, oná půda, v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví L.R.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1301/39/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova, pozemku p.č. 590/9 v k.ú. 
Předmostí

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

Rada města Přerova po projednání:
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VARIANTA  I.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru 

statutárního města Přerova - úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova –  pozemku 509/9 590/9, ost. plocha, o výměře 49 m2, v k.ú. Předmostí.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –   pozemku 509/9
590/9, ost. plocha, o výměře 49 m2,  v k.ú. Předmostí.

VARIANTA  II.:
schvaluje, aby si vyhradilo rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku 509/9   590/9, ost. plocha,             
o výměře 49 m2, v k.ú. Předmostí.

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek:
 požádal o opravu parcelního čísla v obou variantách usnesení – parcelní číslo je 590/9
 doporučil variantu I. usnesení.

Hlasování o variantě I. usnesení:  10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána).

1302/39/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - pacht a nájem nemovitých věcí     
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 záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 265, zahrada o výměře 
414 m2 a nájem pozemku p.č. st. 627, zast. plocha a  nádvoří o výměře 12 m2, oba v k.ú. 
Předmostí.

2. schvaluje uzavření dohody, ve znění přílohy č. 1, mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a F.S.  a   M.S., jako nájemcem, bude  ke dni 31.3.2016 ukončen nájemní 
vztah k části pozemku  p.č. 265, zahrada, o výměře 414 m2 a pozemku p.č. st. 627, zast. plocha 
a nádvoří, o výměře 12 m2, v k.ú. Předmostí, založený nájemní smlouvou uzavřenou mezi 
pronajímatelem a nájemci dne 31.5.2004.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

Přestávka 14.00 – 14.15 hodin.
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1303/39/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí 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 schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku 
p.č. 418/1, orná půda,  o výměře 250 m2  v k.ú. Lověšice u Přerova.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1304/39/7/2016 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí       
z majetku statutárního města Přerova – 16 nebytových jednotek -
výměníkových stanic

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 - úplatný převod 16 
nebytových jednotek - výměníkových stanic z vlastnictví statutárního města Přerova:

1. nebytové jednotky č. 91/102, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, 
příslušném k části obce Přerov I-Město,  na pozemku p.č. 596/4, zast. pl.  a nádvoří, o výměře 597 m2,  
v k.ú. Přerov,  (Bratrská 21, 23, 25), o výměře 19,9 m2, včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném k části obce Přerov I-Město,   
na pozemku p.č. 596/4, v k.ú. Přerov a  na pozemku p.č. 596/4, zast. pl. a nádvoří,  v k.ú. Přerov,      
ve výši 199/16948,

2. nebytové jednotky č. 484/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 484, č.p. 486, č.p. 
487, příslušném k části obce Přerov I-Město,  na pozemcích p.č. 528/2, zast. pl. a nádvoří, o výměře 
380 m2, p.č. 529/7, zast. pl. a nádvoří,o výměře 48 m2, v k.ú. Přerov (Č.Drahlovského 22, 24, Bratrská 
36), o výměře 32,9 m2, včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu  na společných částech 
domu č.p. 484, č.p. 486, č.p. 487, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemcích p.č. 528/2, 
p.č. 529/7, vše v k.ú. Přerov a  na pozemcích p.č. 528/2, zast. pl. a nádvoří a p.č. 529/7, zast. pl.          
a nádvoří,  v k.ú. Přerov ve výši 329/15263,

3. nebytové jednotky č. 2556/102, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2556, č.p. 2557, 
č.p. 2558, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5198/31, zast. pl.  a nádvoří,         
o výměře 550 m2, v k.ú. Přerov, (tř. gen. Janouška 21, 23, 25), o výměře 11,5 m2,  včetně s ním 
souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 2558, 
příslušném k části obce Přerov I-Město,  na pozemku p.č. 5198/31, v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 
5198/31, zast. pl.  a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši 115/18587,
4. nebytové jednotky č. 2576/102, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2574, č.p. 2575, 
č.p. 2576, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5198/5, zast. pl. a nádvoří,            
o výměře 644 m2, v k.ú. Přerov, (Prokopa Holého 1, 3, 5), o  výměře 10,53 m2, včetně s ním 
souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 2576, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5198/5, v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 
5198/5, zast. pl. a nádvoří,  v k.ú. Přerov, ve výši 1053/187182,
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5. nebytové jednotky č. 2566/101, jiný nebytový prostor, v objektu  bytový dům č.p. 480, č.p. 2565, 
č.p. 2566, č.p. 2567, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2411/2, zast. pl.             
a nádvoří, o výměře 673 m2, v k.ú. Přerov, (Klivarova 8, 10, Žižkova 1, 3), o výměře 15,7 m2, včetně   
s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 
2566, č.p. 2567, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2411/2, v k.ú. Přerov a na 
pozemku p.č. 2411/2, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši 157/17142,

6. nebytové jednotky č. 871/102, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 871,  příslušném    
k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 617/2, zast.pl. a nádvoří, o výměře 652 m2, v k.ú. 
Přerov, (Č.Drahlovského 17), o výměře 21 m2,  včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu  
na společných částech domu č.p. 871, příslušném k části obce Přerov I- Město, na pozemku p.č. 617/2, 
v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 617/2, zast. pl. a nádvoří,  v k.ú. Přerov, ve výši 15/814,

7. nebytové jednotky č. 2627/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2626, č.p. 2627,  
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/9, zast. pl. a nádvoří, o výměře 527 m2, 
v k.ú. Přerov,  (Vaňkova 8, 10), o výměře 17,78 m2, včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu  č.p. 2626, č.p. 2627, příslušném k části obce Přerov I-Město,       
na pozemku p.č. 2487/9, v k.ú. Přerov a  na pozemku p.č. 2487/9, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov,      
ve výši 1778/132274,

8. nebytové jednotky č. 2507/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2506, č.p. 2507, 
č.p. 2508,  příslušném k části obce Přerov I- Město, na pozemku p.č. 5745/8, zast. pl. a nádvoří,           
o výměře 556 m2, v k.ú. Přerov, (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17), o výměře 82,9 m2, včetně s ním 
souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508,
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5745/8, v k.ú. Přerov a  na pozemku p.č. 
5745/8, zast. pl. a nádvoří,  v k.ú. Přerov, ve výši 829/13540,

9. nebytové jednotky č. 424/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 424,  příslušném k 
části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 603, zast. pl. a nádvoří, o výměře 376 m2, v k.ú. Přerov, 
(Č.Drahlovského 3), o výměře 40,1 m2, včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu č.p. 424, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 603, v 
k.ú. Přerov a  na pozemku p.č. 603, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši 401/9482,

10. nebytové jednotky č. 2646/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2645, č.p. 2646,  
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2645/6, zast. pl. a nádvoří, o výměře 690 m2, 
v k.ú. Přerov, (Dvořákova 47), o výměře 604,1 m2, včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu č.p. 2645, č.p. 2646, příslušném k části obce Přerov I-Město,        
na pozemku p.č. 2645/6, v k.ú. Přerov a  na pozemku p.č. 2645/6, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov,      
ve výši 6041/32840,

11. nebytové jednotky č. 569/9, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 569,  příslušném        
k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 466, zast. pl. a nádvoří, o výměře 362 m2, v k.ú. Přerov, 
(Bratrská 24), o výměře 49,53 m2, včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu č.p. 569, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 466, v k.ú. Přerov      
a  na pozemku p.č. 466, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši 4953/63967,

12. nebytové jednotky č. 511/102, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 415, 443, 511,  
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 541/1, zast. pl. a nádvoří, o výměře 918 m2,  
v k.ú. Přerov, (Bratrská 42), o výměře 47,6 m2, včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu    
na společných částech domu č.p. 415, 443, 511, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č. 541/1, v k.ú. Přerov a  na pozemku p.č. 541/1, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši 476/18927,

13. nebytové jednotky č. 2582/102, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2579, č.p. 2580, 
č.p. 2581, č.p. 2582,  příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5198/13, zast. pl.          
a nádvoří, o výměře 908 m2, v k.ú. Přerov, (Jana Jiskry z Brandýsa 6), o výměře 82,55 m2, včetně       
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s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2579, č.p. 2580, č.p. 
2581, č.p. 2582, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5198/13, v k.ú. Přerov a  na 
pozemku p.č. 5198/13, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši 8255/260196,

14. nebytové jednotky č. 2582/103, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2579, č.p. 2580, 
č.p. č.p. 2581, č.p. 2582,  příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5198/13, zast. pl.    
a nádvoří, o výměře 908 m2, v k.ú. Přerov, (Jana Jiskry z Brandýsa 6), o výměře 60,21 m2, včetně        
s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2579, č.p. 2580, č.p. 
2581, č.p. 2582, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5198/13, v k.ú. Přerov a  na 
pozemku p.č. 5198/13, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši 6021/260196,

15. nebytové jednotky č. 2670/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2670, č.p. 2671, 
č.p. č.p. 2672,  příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2524/1, zast. pl. a nádvoří,      
o výměře 598 m2, v k.ú. Přerov, (Purkyňova 18), o výměře 72,38 m2, včetně s ním souvisejícího 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2670, č.p. 2671, č.p. 2672, příslušném         
k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2524/1, v k.ú. Přerov a  na pozemku p.č. 2524/1, zast.pl. 
a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši 7238/234110,

16. nebytové jednotky č. 2496/8, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2495, č.p. 2496, 
č.p. 2497,  příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemcích p.č. 5198/28, o výměře 570 m2,  p.č. 
5198/69,  o výměře 6 m2, p.č. 5198/70,  o výměře 6 m2, p.č. 5198/71, o výměře 6 m2, p.č. 5198/72,      
o výměře 6 m2, p.č. 5198/73, o výměře 6 m2,  p.č. 5198/74,  o výměře 6 m2, vše zast. pl. a nádvoří,      
v k.ú. Přerov, (Sokolovská 8), o výměře 83,8 m2, včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu č.p. 2495, č.p. 2496, č.p. 2497, příslušném k části obce Přerov I-Město, 
na pozemcích p.č. 5198/28, p.č. 5198/69, p.č. 5198/70, p.č. 5198/71, p.č. 5198/72, p.č. 5198/73, p.č. 
5198/74, v k.ú. Přerov a  na pozemcích p.č. 5198/28, p.č. 5198/69, p.č. 5198/70, p.č. 5198/71, p.č. 
5198/72, p.č. 5198/73, p.č. 5198/74, vše zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši 838/15840.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1305/39/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – převod/nájem nemovitých věcí 
z/ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 137, zast. 
pl. a nádvoří, jehož součástí je objekt bydlení č.p. 150, příslušný k části 
obce Přerov I – Město, v k.ú. Přerov (nám. TGM 8)

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova si vyhradit rozhodování o záměru statutárního 
města Přerova – úplatném převodu části pozemku p.č. 137, zast. pl.  a nádvoří, o výměře cca 
290 m2, jehož součástí je část objektu bydlení č.p. 150, příslušném k části obce Přerov I -
Město, v k.ú. Přerov,  (nám. TGM 8 - přední část) z vlastnictví statutárního města Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod části pozemku p.č. 137, zast. pl.  a nádvoří, o výměře cca 290 m2, jehož 
součástí je část objektu bydlení č.p. 150, příslušném k části obce Přerov I - Město, v k.ú. 
Přerov,  (nám. TGM 8 - přední část) z vlastnictví statutárního města Přerov.
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3. neschválit záměr statutárního města Přerova – nájem části objektu bydlení č.p. 150, 
příslušném k části obce Přerov I - Město,  (nám. TGM 8 - přední část), který je součástí 
pozemku p.č. 137, v k.ú. Přerov.

1. odkládá projednání materiálu záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části 
pozemku p.č. 137, zast. pl.  a nádvoří, o výměře cca 290 m2, jehož součástí je část objektu 
bydlení č.p. 150, příslušném k části obce Přerov I - Město, v k.ú. Přerov, (nám. TGM 8 -
přední část) z vlastnictví statutárního města Přerov.

2. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb zahájit rozdělení objektu stavebně 
technicky a právně.

Primátor Mgr. Puchalský:
 dal protinávrh - v bodě 1) usnesení odložit projednání materiálu a v bodě 2) usnesení uložit 

odboru správy majetku a komunálních služeb zahájit rozdělení objektu stavebně technicky        
a právně.

Hlasování o protinávrhu primátora:  10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1306/39/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí –
pozemků p.č. st. 278, p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 
216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 
216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 
236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, části p.č. 
238/12, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/29, p.č. 
238/32, části p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 
360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 všechny v k.ú. Předmostí za část pozemku 
p.č. 1040 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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
svého usnesení č. 979/22/3/2014, bod 1 přijatého na 22. jednání dne 10.2.2014, tak, že se usnesení 
mění a doplňuje a nově zní takto:

Zastupitelstvo města Přerova schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu nemovitých věcí -
pozemků p.č. st. 278, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 173 m2, p.č. st. 538, zastavěná plocha        
a nádvoří, o výměře 41 m2, p.č. st. 539, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 486 m2, p.č. st. 540, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 447 m2, p.č. 30/22, ostatní plocha, o výměře 75 m2, p.č. 216/6, 
trvalý travní porost, o výměře 2707 m2, p.č. 216/9, ostatní plocha, o výměře 24908 m2,  p.č. 216/20, 
trvalý travní porost, o výměře 7468 m2, p.č. 216/24, ostatní plocha, o výměře 1085 m2, p.č. 216/25, 
ostatní plocha, o výměře 152 m2, p.č. 216/31, ostatní plocha, o výměře 1301 m2, p.č. 216/32, ostatní 
plocha, o výměře 1244 m2, p.č. 216/33, ostatní plocha, o výměře 2163 m2, p.č. 216/40, trvalý travní 
porost, o výměře 902 m2 p.č. 236/1, ostatní plocha, o výměře 2189 m2, p.č. 236/2, ostatní plocha,         
o výměře 6217 m2, p.č. 236/4, ostatní plocha, o výměře 2054 m2, p.č. 236/5, ostatní plocha, o výměře 
3902 m2, p.č. 237, ostatní plocha, o výměře 3313 m2, p.č. 238/2, ostatní plocha, o výměře 4580 m2, 
p.č. 238/4, ostatní plocha, o výměře 561 m2, p.č. 238/6, ostatní plocha, o výměře 645 m2, p.č. 238/11, 
ostatní plocha, o výměře 291 m2, části p.č. 238/12, ostatní plocha, o výměře cca 312 m2, p.č. 238/16, 
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ostatní plocha, o výměře 13 m2, p.č. 238/17, ostatní plocha, o výměře 461 m2,  p.č. 238/26, ostatní 
plocha, o výměře 586 m2, p.č. 238/29, ostatní plocha, o výměře 1080 m2, p.č. 238/32, ostatní plocha,     
o výměře 450 m2, části p.č. 238/36, ostatní plocha, o výměře cca 900 m2, p.č. 239/1, trvalý travní 
porost, o výměře 310 m2, p.č. 239/3, trvalý travní porost, o výměře 394 m2, p.č. 357/1, ostatní plocha, 
o výměře 10136 m2, p.č. 360/3, ostatní plocha, o výměře 1026 m2, p.č. 360/4, ostatní plocha, o výměře 
384 m2, p.č. 368/4, orná půda, o výměře 2144 m2, p.č. 520/2, ostatní plocha, o výměře 3 m2 všechny      
v k.ú. Předmostí (ve vlastnictví PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 14617099)       
a p.č. 238/28, ostatní plocha, o výměře 585 m2 v k.ú. Předmostí (dnes ve vlastnictví společnosti PMS 
Reality a.s., se sídlem Hanušovice, Pivovarská 261, IČ: 47676647)za část pozemku p.č. 1040, orná 
půda, o výměře 83162 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova (ve vlastnictví statutárního města Přerova).

Hlasování: 
Pro: 9
Zdržel se: p. Neuls.
Omluven: Ing. Vrána.

1307/39/7/2016 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov, 
manžely Ing. O. a Ing. M.S. a manžely Ing. M. a P.K. na nájem 
pozemku 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 dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, kterou dne  30.4.2014 uzavřeli statutární město 
Přerov jako pronajímatel a manželé Ing. O. a Ing. M.S., a manželé Ing. M.  a P.K., jako 
nájemci na nájem pozemku p.č.  (trvalý travní porost) o výměře 238 m2 v k.ú. Přerov, ve znění 
přílohy č. 1. Dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě se zpětně ke dni 2.11.2015 z předmětu nájmu 
vypouští část pozemku p.č.  (trvalý travní porost) v k.ú. Přerov o výměře 16 m2 a mění výše 
nájemného z 238,- Kč/rok (tj. 1,- Kč/m2/rok) na 222,- Kč/rok (tj. 1,- Kč/m2/rok). Součástí 
dodatku č. 1 bude závazek pronajímatele vrátit nájemcům přeplatek nájemného, které nájemci 
uhradili pronajímateli za užívání části pozemku p.č. (trvalý travní porost) v k.ú. Přerov            
o výměře 16 m2 v období po 2.11.2015.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.3.2016

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

Člen rady Ing. Kohout před projednáním materiálu oznámil, že z důvodu střetu zájmu v souladu         
se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů, nebude hlasovat.
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1308/39/7/2016 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. souhlasí s postoupením 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 uzavřené mezi statutárním 
městem Přerov, jako pronajímatelem a Zdeňkem Šišmou, místem podnikání Přerov I – Město, 
Klivarova 2610/1, IČ 12690023, jako nájemcem, na základě dohody o postoupení práv             
a povinností uzavřené mezi Zdeňkem Šišmou, místem podnikání Přerov I – Město, Klivarova 
2610/1, IČ 12690023, jako postupitelem a společností CT-Fair s.r.o., se sídlem Přerov VI –
Újezdec, Nová čtvrť 299/16c, IČ 28571045, jako postupníkem.

2. schvaluje uzavření dodatku č. 27 k 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 uzavřenou mezi 
statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností CT-Fair s.r.o., se sídlem Přerov 
VI – Újezdec, Nová čtvrť 299/16c, IČ 28571045, jako nájemcem, ve znění dle přílohy.

Dodatek č. 27 bude upravovat: 
1. změnu účelu. Původní účel nájmu - provozování prodejny drogerie na nový účel nájmu - výroba, 
instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.

2. výše nájemného. Původní výše nájemného - 51.052,-Kč/rok (bez DPH), tj.  800,-Kč/m2/rok u hlavní 
místnosti a 680,-Kč/m2/rok u vedlejších místností na novou výši nájemného - 62.420,-Kč/rok (bez 
DPH), tj.  1.000,-Kč/m2/rok u hlavní místnosti a 800,-Kč/m2/rok u vedlejších místností (dle vnitřního 
předpisu č. 7/09).

Dodatek č. 27 bude uzavřen za podmínky, že dojde k postoupení nájemní smlouvy dle bodu 1.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.3.2016

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

Hlasování: 
Pro: 9
Nehlasoval: Ing. Kohout.
Omluven: Ing. Vrána.
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1309/39/7/2016 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)

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku 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 mezi 
statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Vojtěchem Ticháčkem, místem podnikání 
Chobotov 247/11, Troubky, IČ 87663376, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude 
uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.3.2016. Výše 
nájemného bude činit 37.260,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.000,-Kč/m2/rok u hlavní místnosti         
a 480,-Kč/m2/rok u vedlejší místnosti (dle vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem nájmu bude 
využití jednotky pro provozování prodejny náhradních dílů pro plynové spotřebiče. Náklady 
na spotřebované energie by byly hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

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: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1310/39/7/2016 Výpůjčka částí pozemků p.č. 25, p.č. 29, p.č. 403/1, p.č. 4926/1, p.č. 
4926/4, p.č. 4940 a p.č. 4970 a pozemku p.č. 4926/5 vše v k.ú. Přerov a 
uzavření smlouvy o vypořádání některých práv a povinností 
souvisejících s realizací stavby „Rozšíření ulice Palackého v Přerově“

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 25, ostatní plocha,  o výměře 30 m2, části pozemku 
p.č. 29, ostatní plocha, o výměře 50 m2, části pozemku p.č. 403/1, ostatní plocha, o výměře 
420 m2, části pozemku p.č. 4926/1, ostatní plocha,  o výměře 1400 m2, části pozemku p.č. 
4926/4, ostatní plocha, o výměře 360 m2, části pozemku p.č. 4940, ostatní plocha,  o výměře 
20 m2 a části pozemku p.č. 4970, ostatní plocha, o výměře 65 m2 a pozemku p.č. 4926/5, 
ostatní plocha,  o výměře 366 m2 všechny v k.ú. Přerov a uzavření smlouvy o výpůjčce mezi 
statutárním městem Přerov (jako půjčitelem a vlastníkem pozemku) a Ředitelstvím silnic        
a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390 (jako vypůjčitelem            
a stavebníkem) ve znění dle přílohy č. 1. 
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Výpůjčka se sjednává na dobu určitou a počíná dnem - uvedeným v rozhodnutí na uzavírku, 
nebo faktického zahájení prací, nebo povolení prací dle zvláštního užívání pozemní 
komunikace a to podle toho, které z uvedených rozhodných skutečností nastane jako první.  
Účelem výpůjčky je realizace a umístění stavby "Rozšíření ulice Palackého v Přerově".

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 30.4.2016

2. schvaluje uzavření smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací 
stavby „Rozšíření ulice Palackého v Přerově“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem 
Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390  a statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy 
č. 2.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 30.4.2016

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1311/39/7/2016 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech                
v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4986/1         
a části pozemku p.č. 4988/6 oba 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 zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení a návěstidla HZS a s tím 
spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku p.č. 4986/1 a p.č. 
4988/6 v  k.ú. Přerov, a to ve prospěch ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se 
sídlem Olomouc, Schweitzerova 524/91, Olomouc-Povel, PSČ: 79900, IČ: 70885940.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně  
však 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 statutárním městem Přerovem, 
jako budoucím povinným z věcného břemene na straně jedné a ČR – Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Schweitzerova 524/91, Olomouc-Povel, PSČ: 79900, 
IČ: 70885940, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé ve znění dle 
přílohy 1.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do jednoho měsíce od 
doručení návrhu smlouvy, která bude splňovat podmínky sjednané ve smlouvě o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. Budoucí oprávněný z věcného břemene  -
služebnosti prokazatelně doručí budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti do 
dvou měsíců od právní moci kolaudačního souhlasu, nebo po provedení jiného úkonu dle 
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platných ustanovení stavebního řádu, která se započíná s užíváním stavby (pokud se 
kolaudační souhlas nevydává) geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, 
kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku 
včetně ochranného pásma. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma
zadá statutární město Přerov. Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním 
geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.5.2016

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1312/39/7/2016 Zřízení věcného břemene na nemovité věci v majetku statutárního 
města Přerova - pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov a smlouva o právu 
provést stavbu

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 zřídit a užívat stavbu parkovacích stání a s tím spojené 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 této stavby k tíži pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov a to ve 
prospěch společnosti DSP Přerov spol. s r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 51, IČ: 25823558.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako 
budoucím povinným z věcného břemene,  společností DSP Přerov spol. s r.o., se sídlem 
Přerov, Kojetínská 51, IČ: 25823558,  jako budoucím oprávněným z věcného břemene ve 
znění dle přílohy č. 1.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro 
užívání dokončené stavby parkovacích stání (stanovené příslušnými právními předpisy) do 90-
ti dnů ode dne, kdy stavebník předloží budoucímu povinnému z věcného břemene -
služebnosti  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 
zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně 
ochranného pásma. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová 
výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma zadá 
statutární město Přerov. Stavebník uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 
plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene -
služebnosti do katastru nemovitostí.
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Součástí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti je ujednání, 
kterým statutární město Přerov uděluje společnosti DSP Přerov spol. s r.o., se sídlem Přerov, 
Kojetínská 51, IČ: 25823558 souhlas s umístěním, realizací stavby parkovacích stání a sjezdu 
na částech pozemků p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov a s umístěním nového sjezdu a připojení           
na místní komunikaci na p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 30.4.2016

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Zdeněk Vojtášek vedoucí Odboru správy majetku      
a komunálních služeb v 14.45 hodin.

1313/39/7/2016 1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova –
veřejné osvětlení vybudované na části pozemku p.č. 1027/7 a p.č. 1028 
oba v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                     
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                  
3. Zřízení věcných břemen – služebnosti k tíži pozemku p.č. 1028 v k.ú. 
Újezdec u Přerova                                                                                                            
4. Smlouva o právu provést stavbu – Infrastruktura pro RD v Přerově 
VI - Újezdci – U Montáže“

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odkládá rozhodnutí podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova – kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů 
vybudovaného na pozemcích p.č. 1027/7 a 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova ze 
spoluvlastnictví manželů M.  a D.Ch., manželů Mgr. J.  a Mgr. B.K., pana P.M. a paní L.R. 
do majetku statutárního města Přerova.
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi manželi M.  a D.Ch., 
manželi Mgr. J. a Mgr. B.K., panem P.M. a paní L.R. (jako budoucím dárcem) a statutárním 
městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 1. Darovací smlouva 
bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému 
doklad o povolení užívání stavby inženýrské sítě – kabelové vedení veřejného osvětlení včetně 
3 ks sloupů, nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí darovací smlouvy.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odkládá rozhodnutí podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího 
právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové vedení veřejného 
osvětlení včetně sloupů a s tím spojené omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za 
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účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto  vedení  
k  tíži pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerova, v podílovém spoluvlastnictví manželů 
M.. a D.Ch. 12 k id ¼, pana Ing. J.J.   k id 5/12, manželů Mgr. J.  a Mgr. B.K. k id 1/6, pana 
P.M. k id 1/12 a paní L.R.  k id 1/12 to ve prospěch statutárního města Přerova.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu neurčitou.
  Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva        
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi podílovými spoluvlastníky 
pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerova - manželi M.  a D.Ch. 12 k id ¼, panem Ing. 
J.J. k id 5/12, manželi Mgr. J.  a Mgr. B.K.  k id 1/6, panem P.M.   a paní L.R.  k id 1/12, 
jako budoucími povinnými z věcného břemene, statutárním městem Přerov,  jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene ve znění dle přílohy č.2.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena nejpozději do 3 
měsíců ode dne, kdy statutární město Přerov (budoucí oprávněný z věcného břemene) nabyde 
vlastnické právo ke stavbě inženýrské sítě – kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 3 
ks sloupů a současně ode dne, kdy budoucí povinní z věcného břemene předloží budoucímu 
oprávněnému geometrický plán s vyznačením rozsahu věcného břemene, včetně ochranného 
pásma, potvrzený příslušným katastrálním úřadem, nejpozději však do 3 let od uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
Budoucí povinní z věcného břemene uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 
plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti              
do katastru nemovitostí.

3. schvaluje zřízení odkládá rozhodnutí schválit zřízení věcného břemene - služebnosti 
odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat vodovod a 
kanalizaci a s tím spojené 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 
vodovodu a kanalizace  k tíži pozemku p.č. 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova a to ve prospěch 
společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada      
za zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku         
a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
  Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva        
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerov, 
jako budoucím povinným z věcného břemene,  společností Vodovody a kanalizace a.s.,          
se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521,  jako budoucím oprávněným z věcného břemene    
a panem P.M., jako stavebníkem ve znění dle přílohy č. 3.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro 
užívání dokončené stavby vodovodu a kanalizace (stanovené příslušnými právními předpisy) 
do 3 měsíců ode dne, kdy stavebník předloží budoucímu povinnému z věcného břemene -
služebnosti  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 
zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně 
ochranného pásma, nejpozději však do 3 let od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma zadá statutární 
město Přerov. Stavebník uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, 
znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene -
služebnosti do katastru nemovitostí.

4. schvaluje odkládá rozhodnutí schválit uzavření smlouvy o právu provést stavbu 
„Infrastruktura pro RD v Přerově VI-Újezdci – U Montáže“  na částech pozemků p.č. 1026      
a p.č. 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem 
pozemku a panem P.M., jako stavebníkem ve znění dle přílohy č. 4.
Smlouva bude uzavřena za podmínky předchozího uzavření smlouvy o budoucí darovací 
smlouvě dle bodu 1. návrhu usnesení, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
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– služebnosti dle bodu 2. návrhu usnesení a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti dle bodu 3. návrhu usnesení.

5. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 3. 
a 4. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Mgr. Vojtášek sdělil, že požádají o stanovisko Vodovody a kanalizace.

Primátor Mgr. Puchalský:
 dal protinávrh: odložit rozhodnutí k tomuto návrhu.

Hlasování o protinávrhu primátora: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Vojtášek v 14.47 hodin.

1314/39/7/2016 Úplatný převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova 
– žulové hrobky

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.:
trvá na svém usnesení  č. 1181/34/7/2016, kterým schválila  bezúplatný převod žulové hrobky umístěné 
na hřbitově v Přerově z vlastnictví A.Z., do vlastnictví  statutárního města Přerov.

VARIANTA II.:
1. ruší své usnesení č.1181/34/7/2016 kterým schválila 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.

2. schvaluje úplatný převod žulové hrobky  umístěné na hřbitově v Přerově z vlastnictví  A.Z., 
do vlastnictví statutárního města Přerov, za dohodnutou kupní cenu 10 000,- Kč  a uzavření 
kupní smlouvy ve znění  přílohy.

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

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

Hlasování o variantě II. usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).
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1315/39/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova, části pozemku p.č. 2656/1 v k.ú. 
Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.:
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku 2656/1, ost. plocha, o výměře 2.268 m2, v k.ú. 
Přerov.

2. ukládá náměstkovi primátora panu Pavlu Košutkovi předložit před podpisem                 
ke schválení smlouvu o výpůjčce.

VARIANTA II.:
schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku 2656/1, ost. plocha, o výměře 1.280 m2, v k.ú. Přerov.

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

Primátor Mgr. Puchalský:
 navrhl k doporučené variantě I. usnesení bod 2) usnesení: uložit náměstkovi primátora 

předložit před podpisem ke schválení smlouvu o výpůjčce.

Hlasování o variantě I. usnesení doplněné o bod 2: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

Přestávka 15.00 – 15.10 hodin.

Z jednání Rady města Přerova se omluvil tajemník MMPr Mgr. Mlčoch.

1316/39/7/2016 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 549/11, p.č. 
549/12, p.č. 549/14, p.č. 549/24 a p.č. 549/25 v k.ú. Lověšice u Přerova 
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prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního 
práva

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 prominout jménem statutárního města Přerova 
jako osoby oprávněné z předkupního práva k pozemku p.č. 549/11 (trvalý travní porost)           
o výměře 142 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova paní M.Ž., jako osobě povinné z předkupního 
práva k pozemku p.č. 549/11 v k.ú. Lověšice u Přerova povinnosti, které jsou obsahem 
předkupního práva dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku p.č. 549/11 v k.ú. Lověšice u 
Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova prominout jménem statutárního města Přerova 
jako osoby oprávněné z předkupního práva k pozemku p.č. 549/12 (trvalý travní porost)         
o výměře 2775 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova panu J.Z., jako osobě povinné z předkupního 
práva k pozemku p.č. 549/12 v k.ú. Lověšice u Přerova povinnosti, které jsou obsahem 
předkupního práva dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku p.č. 549/12 v k.ú. Lověšice u 
Přerova.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova prominout jménem statutárního města Přerova 
jako osoby oprávněné z předkupního práva k pozemku p.č. 549/14 (orná půda) o výměře 1691 
m2 v k.ú. Lověšice u Přerova panu JUDr. K.F., jako osobě povinné z předkupního práva k 
pozemku p.č. 549/14 v k.ú. Lověšice u Přerova povinnosti, které jsou obsahem předkupního 
práva dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku p.č. 549/14 v k.ú. Lověšice u Přerova.

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova prominout jménem statutárního města Přerova 
jako osoby oprávněné z předkupního práva k pozemku p.č. 549/24 (trvalý travní porost)          
o výměře 3082 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova paní R.K., jako osobě povinné z předkupního 
práva k pozemku p.č. 549/24 v k.ú. Lověšice u Přerova povinnosti, které jsou obsahem 
předkupního práva dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku p.č. 549/24 v k.ú. Lověšice u 
Přerova.

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova prominout jménem statutárního města Přerova 
jako osoby oprávněné z předkupního práva k pozemku p.č. 549/25 (orná půda) o výměře 1041 
m2 v k.ú. Lověšice u Přerova panu J.R., jako osobě povinné z předkupního práva p.č. 549/25 v 
k.ú. Lověšice u Přerova povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, k pozemku p.č. 549/25 v k.ú. Lověšice u Přerova.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).
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1317/39/7/2016 Udělení jednorázové výjimky z vnitřního předpisu č. 9/2012 Zásady 
postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby 
registru akcí

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje jednorázovou výjimku z vnitřního předpisu č. 9/2012 Zásady postupu při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí na zajištění opravy havarijního stavu 
výtahu v objektu ubytovny Chemik

2. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb uzavřít smlouvu na zprovoznění výtahu 
s firmou VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r. o..

Hlasování: 
Pro: 9
Zdržel se: p. Pospíšilík.
Omluven: Ing. Vrána.

1318/39/7/2016 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      
a nákupního centra Kasárna Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje souhlas k vydání územního rozhodnutí týkajícího se stavby dopravního napojení 
včetně vybudování inženýrských sítí obchodního a nákupního centra Kasárna Přerov. 
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, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 3.5.2016

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).
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1319/39/7/2016 Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v domě Velké Novosady 4

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.:
schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  v domě  Velké Novosady 4, v Přerově,  která byla podána 
manželům A. a J.M. v souladu s usnesením Rady města Přerova č. 1143/33/7/2016.

VARIANTA  II.:
neschvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v domě Velké Novosady 4, v Přerově,  která byla 
podána manželům A. a   J.M. v souladu s usnesením Rady města Přerova č. 1143/33/7/2016.

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

Hlasování o variantě II. usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1320/39/7/2016 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 192,193, Kozlovská 6,8        
v Přerově – vzdání se příjmů za nástěnky ve prospěch FO

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.:
1. schvaluje vložení částky  ve výši 760,- Kč náležející statutárnímu městu Přerov jako podíl     

za pronájem plochy na společných prostorech domu č.p. 192,193 (Kozlovská 6,8) v Přerově, 
do fondu oprav Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 192, 193, Kozlovská 6,8 v Přerově, 
se sídlem Kozlovská 193/8, Přerov I – Město, IČ 25887131, jehož je z titulu vlastnictví 
jednotek č. 192/101 a 193/101 členem.

2. pověřuje vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb Mgr. Zdeňka Vojtáška        
k jednání o realizaci výše uvedeného včetně jeho podpisu na hlasovací listině Společenství 
vlastníků jednotek.

VARIANTA II.:
neschvaluje vložení částky  ve výši 760,- Kč náležející statutárnímu městu Přerov jako podíl                
za pronájem plochy na společných prostorech domu č.p. 192,193 (Kozlovská 6,8) v Přerově, do fondu 
oprav Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 192, 193, Kozlovská 6,8 v Přerově, se sídlem 
Kozlovská 193/8, Přerov I – Město, IČ 25887131, jehož je z titulu vlastnictví jednotek č. 192/101         
a 193/101 členem.

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



37

Hlasování o variantě I. usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1321/39/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 
4886/17, 5130/1 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. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 4886/17, 5130/1 v k.ú. 
Přerov mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11,  jako 
vlastníkem pozemků a p. S.T.  a  pí R.T. jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 3.5.2016

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1322/39/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
164 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. 164 v k.ú. Žeravice 
mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a p. P.N., jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 3.5.2016

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).
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1323/39/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
4957/2 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 uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 2680/1 v k.ú. Přerov 
mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a společností Omnis Olomouc a.s., se sídlem Olomouc- Nová Ulice, 
Horní lán 1310/10a, PSČ 779 00, IČ: 258 44 822, jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 3.5.2016

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

Hlasování:
Pro: 6
Proti: Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský.
Zdrželi se: p. Košutek, Bc. Navrátil.
Omluven: Ing. Vrána.

1324/39/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
2680/1 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. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 2680/1 v k.ú. Přerov 
mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a Stavebním a bytovým družstvem Přerov se sídlem Kratochvílova 41, 
Přerov 750 02, IČ: 000553236, jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 3.5.2016

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).
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1325/39/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
2883/28 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 uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 2680/1 v k.ú. Přerov 
mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a Stavebním a bytovým družstvem Přerov se sídlem Kratochvílova 41, 
Přerov 750 02, IČ: 000553236, jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 3.5.2016

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1326/39/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č.
101/5 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. 164 v k.ú. Žeravice 
mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a vlastníky bytového domu č.p. 245/1, Přerov VI-Újezdec, 750 02, pí 
L.K., pí M.  a L.L., pí E.  a p. K.V.  a   L.P.  jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 3.5.2016

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

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).
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8.ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

1327/39/8/2016 Individuální dotace – vymezení pravomoci

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova:

VARIANTA  I.:
schválit, že Zastupitelstvo města Přerova si vyhrazuje si vyhradit pravomoc rozhodovat o poskytování 
„individuálních“ dotací do 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám          
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

VARIANTA II.:
schválit, že Zastupitelstvo města Přerova si nevyhrazuje si nevyhradit pravomoc rozhodovat               
o poskytování „individuálních“ dotací do 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým 
osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

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

Termín: 15.3.2016

Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil:
 požádal o úpravu formulace: 

rada podává návrh zastupitelstvu ve variantě I.    si vyhradit pravomoc …
                                                                    ve variantě II. si nevyhradit pravomoc …

 doporučil variantu I. usnesení.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
 dal protinávrh: variantu II. usnesení.

Hlasování o variantě II. usnesení (protinávrh Ing. Měřínský): 
Pro: 8
Proti: p. Pospíšilík.
Zdržel se: Bc. Navrátil.
Omluven: Ing. Vrána.

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí Odboru soc. věcí   
a školství v 15.55 hodin.

1328/39/8/2016 Členství ZŠ Želatovská ve spolku HC ZUBR PŘEROV 

Rada města Přerova po projednání  souhlasí bere na vědomí členství příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862 ve spolku HC ZUBR PŘEROV z.s., IČ: 70259747.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
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Termín: 31.8.2016

Na základě diskuse, zda rada má vyjadřovat souhlas se členstvím základní školy ve spolku byla         
na jednání rady přizvaná Mgr. Pospíšilová.

Sdělila, že konzultovala s oddělením právním, zda z pozice zřizovatele má být rada informovaná          
o členství příspěvkové organizace ve spolku. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 dal protinávrh: rada bere na vědomí

Hlasování o upraveném usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

Z jednání Rady města Přerova odešla Mgr. Pospíšilová v 15.55 hodin.

1329/39/8/2016 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – financování tříd se sportovním 
zaměřením  

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje financování trenérů ve třídách se sportovním zaměřením Základní školy Přerov,     
Za mlýnem 1, IČ: 47858311, z provozního příspěvku zřizovatele od školního roku 2016/2017 
dle kalkulace a v maximálním rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.8.2016

2. ukládá náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi, aby podával situační zprávu          
o tom, jak probíhá nadstavbová sportovní výuka financovaná z rozpočtu města Přerova.

Primátor Mgr. Puchalský:
 navrhl bod 2) usnesení (viz. výše)

Hlasování o doplňujícím bodu 2) usnesení:
Pro: 9.
Zdržel se: Ing. Měřínský.
Omluven: Ing. Vrána.

Hlasování o celém usnesení:
Pro: 9.
Zdržel se: Ing. Měřínský.
Omluven: Ing. Vrána.
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1330/39/8/2016 Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 – sportovní zaměření

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje  neschvaluje záměr Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510, profilovat 
se s účinností od 1. 9. 2016 jako mateřská škola se sportovním zaměřením,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2016

2. schvaluje  neschvaluje financování sportovního zaměření Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 
2, IČ: 49558510, z provozního příspěvku zřizovatele od školního roku 2016/2017                     
v maximálním rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2016

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
 dal protinávrh: v bodě 1) a 2) usnesení neschválit záměr

Hlasování o protinávrhu:
Pro: 6.
Proti: p. Pospíšilík, Bc. Navrátil.
Zdržel se: p. Neuls, Ing. Kohout.
Omluven: Ing. Vrána.

1331/39/8/2016 Nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb – žádost o poskytnutí 
daru 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 1.000 Kč na zajištění organizace dějepisné 
soutěže studentů gymnázií z České republiky a Slovenské republiky a uzavření darovací 
smlouvy mezi statutárním městem Přerovem, jako dárcem a subjektem Nadační fond 
GAUDEAMUS, IČ: 25228633, se sídlem Nerudova 7, 350 40 Cheb, jako obdarovaným, 
jejímž předmětem je poskytnutí tohoto peněžitého daru.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.4.2016

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet 
po úpravě

6409 210 Ostatní činnosti j. n. (individuální 
dotace)

419,7* - 1,0 418,7

3299 610 Ostatní záležitosti vzdělávání (dar) 0,0 + 1,0 1,0
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* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Hlasování:
Pro: 6.
Zdrželi se: Mgr. Netopilová, p. Pospíšilík, Mgr. Puchalský, p. Košutek.
Omluven: Ing. Vrána.

1332/39/8/2016 Přijetí peněžitých darů účelově určených a nepeněžitého daru 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitých darů účelově určených                     
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: 15.3.2016

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

9.  SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

1333/39/9/2016 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 80,53 m2, v domě č. p. 2849, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 61/3, v k. ú. Přerov, Kainarova, 
č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s manželi G. a   S.R., za nájemné ve výši 
3.980 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 09. 2016 s možností prodloužení.  
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 47,23 m2, v domě č. p. 1947, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 929, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem T.Ž., za nájemné ve výši 1.795 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 09. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.
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3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 37,43 m2, v domě č. p. 2089, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4010, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, 
č. o. 30 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem M.Š. za nájemné ve výši 1.842 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 30. 09. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Uvedený byt bude panu Š.
poskytnut jako bytová náhrada po rozvodu za příspěvek ve výši 120.000 Kč.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+2), o ploše 62,46 m2, v domě č. p. 1829, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 925, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 28 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem J.M., za nájemné ve výši 2.778 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 30. 09. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 57,22 m2, v domě č. p. 497, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4394/48, v k. ú. Přerov, 
Kopaniny, č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní B.K., za nájemné ve 
výši 2.828 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 30. 09. 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.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+2), o ploše 47,56 m2, v domě č. p. 2146, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1156, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní T.F., za nájemné ve výši 2.115 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 30. 09. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (1+1), o ploše 56,98 m2,   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. 7), s manželi M.           
a   A.K., za nájemné ve výši 2.022 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 30. 09. 2016 s 
možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 29,33 m2,   v 
domě č. p. 404, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k. ú. 
Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s panem J.H., za 
nájemné ve výši 1.040 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 30. 09. 2016 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

VARIANTA  I.:
9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 55,29 m2, v domě č. p. 2512, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/9, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť I, č. o. 21 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9), s paní S.G., za nájemné ve výši 
2.459 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou do 30. 09. 2016 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

VARIANTA  II.:
9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Jižní čtvrť I/21, s paní S.G.
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VARIANTA I.:
10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (3+1), o ploše 76,31 m2, v domě č. p. 2611, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2424/2, v k. ú. Přerov, 
Klivarova, č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 10), s paní R.P., za nájemné ve 
výši 3.771 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 10, na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

VARIANTA  II.:
10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, Klivarova 3, s paní R.P.

VARIANTA  I.:
11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  v Přerově, Husova 9, s panem Z.S., za podmínky 

uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu a uvolnění požadovaného bytu 
stávajícím nájemcem.

VARIANTA  II.:
11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, Husova 9, s panem Z.S.

VARIANTA I.:
12. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 52,63 m2, v domě č. p. 2511, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/9, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť I., č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 12), s paní J.P., za nájemné ve výši 
2.340 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 12, na dobu určitou do 30. 09. 2016 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

VARIANTA II.:
12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, Jižní čtvrť I/22,               

s paní J.P.

VARIANTA I.:
13. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+2), o ploše 45,94 m2, v domě č. p. 2147, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1154, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 13), s paní B.P., za nájemné ve výši 2.035 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 13, na dobu určitou do 30. 09. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

VARIANTA II.:
13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, Denisova 8, s paní B.P.

VARIANTA I.:
14. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (1+1), o ploše 53,82 m2,   v 

domě č. p. 629, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3457, v k. ú. 
Přerov, Mervartova, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 14), s paní J.P., za 
nájemné ve výši 2.661 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 14, na dobu určitou do 30. 09. 2016 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

VARIANTA  II.
14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu,  v Přerově, Mervartova 7, s paní J.P.

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Kopaniny 14 s paní R.P.
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16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Kojetínská 1827/24,          
s paní I.K.

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, s paní P.P.

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově, s paní L.M.

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, s paní M.H.

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově, s paní Z.Z.

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, s paní D.L.

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, s paní J.K.

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, s paní Š.Č.

Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil:
 doporučil v bodech 1 – 8) usnesení - schválit

Bod  9) variantu I.
Bod 10) variantu I.
Bod 11) variantu II.
Bod 12) variantu II.
Bod 13) varianta I.
Bod 14) varianta I.
Body 15 – 23) nechválit

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
 dal protinávrh: v bodě 10) varianta II.

                          v bodě 14) varianta II.

Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského (bod 14 varianta II.)
Pro: Ing. Měřínský, Mgr. Puchalský, p. Košutek.
Zdrželi se: Bc. Navrátil, Ing. Holan, p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. arch. Horký,               

Ing. Kohout, Mgr. Netopilová.
Omluven: Ing. Vrána.

Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského (bod 10 varianta II.)
Pro: p. Košutek, Ing. Měřínský.
Zdrželi se: Bc. Navrátil, Ing. Holan, Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová, Ing. arch. Horký, 

Ing. Kohout, p. Pospíšilík, p. Neuls.
Omluven: Ing. Vrána.

Hlasování o variantách navržených předkladatelem Bc. Navrátilem:
Bod  9) variantu I.
Bod 10) variantu I.
Bod 11) variantu II.
Bod 12) variantu II.
Bod 13) varianta I.
Bod 14) varianta I.
Body 15 – 23) nechválit
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Pro: 9.
Proti: Ing. Měřínský.
Omluven: Ing. Vrána.

1334/39/9/2016 Novelizace vnitřního předpisu k uzavírání nájemních smluv k bytům 
zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení zdravotně 
postižených osob. Stanovení výše nájemného za užívání bytů zvláštního
určení zvlášť upravených pro bydlení zdravotně postižených osob

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. 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. 1. 
Nabývá účinnosti dnem 15. 3. 2016.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 15.3.2016

2. 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
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. 4. 2016.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 1.4.2016

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1335/39/9/2016 Novelizace vnitřního předpisu k uzavírání nájemních smluv k bytům 
zvláštního určení v domě zvláštního určení - v domě s pečovatelskou 
službou

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
Rada města Přerova po projednání 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 15. 3. 2016.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 15.3.2016
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Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1336/39/9/2016 Nový vnitřní předpis o hospodaření s obecními byty 

Rada města Přerova po projednání.

VARIANTA I.:
vydává vnitřní předpis č.../2016, o hospodaření s obecními byty, dle přílohy č. 1, kdy ustanovení čl. II 
bodu 1 písm. b) zní: „dostupné byty, kterými se rozumí obecní byty v lokalitě ulic Denisova, Generála 
Štefánika, Nám. Fr. Rasche, Jižní čtvrť, I/21-22, II/5, II/13,  III/1-5, Kainarova 12“. 
V článku IX Podnájmy se vypouští odstavec 2.

Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 15. 3. 2016.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 15.3.2016

Varianta II.:
vydává vnitřní předpis č.../2016, o hospodaření s obecními byty, dle přílohy č. 1, kdy ustanovení čl. II 
bodu 1 písm. b) zní: „dostupné byty, kterými se rozumí obecní byty v lokalitě ulic Denisova, Generála 
Štefánika, Nám. Fr. Rasche, Jižní čtvrť, I/21-22, II/5, II/13, Kainarova 12“. Vnitřní předpis nabývá 
účinnosti dnem 15. 3. 2016.

Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil:
 doporučil variantu I. usnesení.

Primátor Mgr. Puchalský:
 navrhl doplnit ve variantě I. usnesení: V článku IX Podnájmy se vypouští odstavec 2.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
 dal protinávrh: variantu II. usnesení.

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

Hlasování o návrhu primátora (vypustit v článku IX Podnájmy odstavec 2)
Pro: 10.
Omluven: Ing. Vrána.

Hlasování o variantě I. usnesení (doporučené předkladatelem Bc. Navrátilem):
Pro: 7
Zdrželi se: p. Pospíšilík, Ing. Holan, Ing. Měřínský.
Omluven: Ing. Vrána.
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10.  RŮZNÉ

1337/39/10/2016 Petice „Renovace silnice a chodníků včetně vybudování parkovacích 
stání v ulici Na Zábraní v místní části Přerov IV – Kozlovice.“

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí petici „Renovace silnice a chodníků včetně vybudování parkovacích stání       
v ulici Na Zábraní v místní části Přerov IV – Kozlovice.“,

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

p. Pospíšilík:
 navrhl doplnit do odpovědi na petici priority místní části Kozlovic, tak jak byly předloženy       

k projednání zastupitelstvu.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1339/39/10/2016 Návrh termínů konání Zastupitelstva a Rady města Přerova ve II. 
pololetí 2016

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

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí návrh termínů konání zasedání zastupitelstva        
a rady ve II. pololetí 2016 tak, jak je uvedeno v příloze.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

1340/39/10/2016 Program prevence kriminality 2016

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Manažer prevence kriminality Ing. Jiří Kohout.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu              
na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality 2016, a to na následující projekty:
1. Přerov-Asistenti prevence kriminality 2016
2. Přerov-Modernizace MKDS 1. etapa
3. Přerov-Domovník-preventista
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Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

Na základě požadavku radních byl opětovně otevřen materiál Individuální dotace.

Primátor Mgr. Puchalský:
Navrhl toto usnesení:

1341/39/8/2016 Individuální dotace – vymezení pravomoci 

Rada města Přerova po projednání se vrátila k bodu usnesení číslo 1327/39/8/2016 Individuální 
dotace - vymezení pravomoci a po proběhlé diskusi usnesení hlasováním ruší.

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Petr Vrána).

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

Primátor Mgr. Puchalský:
 informace o vývoji ve výkupu pozemků a objektů v Dluhonicích, výstavba dálnice D1
 informace o kruhovém objezdu Dluhonská
 informace o průpichu
 informace Mádrův podjezd, Tovačovská ulice

p. Pospíšilík:
 dotaz na situaci týkající se zastávky v Lýskách.

p. Košutek:
předseda místního výboru jej informoval, že právě vyhodnocují dotazníkovou akci, kde chtějí místní 
občané zastávku.

Ing. Kohout:
 informace z republikové rady prevence kriminality



51

12. ZÁVĚR

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 39. schůzi Rady města Přerova dne 3. března 2016 v 17.15 
hodin.

V Přerově dne 8. března 2016

       Mgr. Vladimír Puchalský                                                                               Ing. arch. Jan Horký
primátor statutárního města Přerova                                                                   člen Rady města Přerova


