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USNESENÍ z 41. schůze Rady města Přerova konané dne 7. dubna 2016

1379/41/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 41. schůze Rady města 
Přerova konané dne 7. dubna 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 41. schůze Rady města Přerova konané dne 7. dubna 2016,

2. schvaluje Mgr. Helenu Netopilovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 41. schůze Rady města 
Přerova.

1380/41/4/2016 Rozpočtové opatření č. 7

Rada města Přerova po projednání:

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

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

1381/41/4/2016 Schválení účetních závěrek sestavených k 31.12.2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje roční účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerov sestavené ke dni 31.12.2015, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek.

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

Termín: 31.5.2016

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit roční účetní závěrku statutárního 
města Přerova sestavenou ke dni 31.12.2015, a to v souladu  se zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních 
závěrek některých vybraných účetních jednotek, včetně výsledku hospodaření ve výši 
148.581.829,03 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie výsledek hospodaření předcházejících 
období.

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová

Termín: 31.5.2016

1382/41/5/2016 Projekt 09 IOP: „Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova“- rozvojové záležitosti  

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o variantách možného rozvoje Projektu 09 IOP: Zajištění 
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přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova.

2. ukládá vedoucímu Odboru vnitřní správy Mgr. Petru Karolovi předložit do 30.6.2016 zcela 
jasný materiál týkající se udržitelnosti a rozšíření funkčnosti programu IOP 09.

1383/41/5/2016 Areál Mamutov - smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
odběrného elektrického zařízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, 
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, a to za podmínky finančního krytí.

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

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova následující úpravu rozpočtu: 

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

rozpočet po 
úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

192 354,1* + 177,0 192 531,1

*počáteční stav navazuje na jiný materiál

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

rozpočet po 
úpravě

410 Projektové dokumentace
(koncepce a rozvoj)

295,5 + 177,0 472,5

1384/41/5/2016 Sčítání cyklistů ve městě Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje provedení sčítání cyklistů na území města Přerova v rozsahu uvedeném v důvodové 
zprávě za nabídkovou cenu 108 600 Kč.

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 Vysokou školou logistiky o.p.s., IČ 25875167, Palackého 
1381/25, 750 02 Přerov.

3. pověřuje odbor koncepce a strategického rozvoje přímým uzavřením smlouvy o dílo s 
Vysokou školou logistiky o.p.s., IČ 25875167, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov za 
nabídkovou cenu 108 600 Kč.

1385/41/6/2016 Návrh dopravních staveb pro rok 2017

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje záměr realizace investičních akcí „Přerov – Henčlov, ulice Nová, Martinská“, 
„Přerov,ulice Kainarova“, Přerov – vnitroblok Klivarova“ a „Zpracování PD na opravy 
stávajících chodníků v Přerově“.

2. ukládá odboru řízení projektů a investic zahájit přípravu realizace investičních akcí dle bodu 
1 tohoto usnesení, tak aby byly realizovány v roce 2017.

3. ukládá Odboru řízení projektů a investic upravit projektovou dokumentaci dle připomínek 
Výboru pro plán, rozvoj investic a dopravu.

1386/41/6/2016 Návrh na zajištění realizace oprav a investic na sportoviště ve správě 
společnosti Teplo Přerov a.s.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje realizaci investiční akce „Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody 
plaveckého bazénu na letním koupališti Penčice.“

2. schvaluje realizaci akcí malého rozsahu  „Úprava výstupu dojezdu tobogánu na plaveckém 
areálu v Přerově" a "Oprava střechy, okapů a svodů na strojovně chlazení zimního stadionu v 
Přerově.“

3. ukládá odboru řízení projektu a investic zahájit přípravu realizace investiční akce dle bodu 1 
tohoto usnesení, tak aby byly realizovány v roce 2017.

4. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb zahájit realizaci akcí malého rozsahu dle 
bodu 2 tohoto usnesení, tak aby byly realizovány v roce 2017.

1387/41/6/2016 Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 
750 02 Přerov“ -  schválení zadávacích podmínek a odůvodnění 
veřejné zakázky, schválení zahájení zadávacího řízení, jmenování 
členů komisí pro otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace a pro 
posouzení a hodnocení nabídek

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje oznámení o zakázce a zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“ dle příloh č. 1 až 
5,

2. schvaluje „Odůvodnění veřejné zakázky“ dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 6,

3. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy 
základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“, v otevřeném řízení, v souladu s 
ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, za splnění podmínky ustanovení § 86 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

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

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Ing. Vladimír Holan zástupce zadavatele

Ing. Zdeněk Dostál MMPr, Úsek přípravy a 
realizace investic

Ing. Miroslava 
Machurová

MMPr, Úsek přípravy a 
realizace investic

Ing. Aleš Houserek RTS, a.s. Lenka Potrusilová, DiS. RTS, a.s.

5. ustanovuje dle § 59 a § 74 zákona komisi pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Mgr. Vladimír Puchalský Zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele

Ing. Aleš Houserek RTS, a.s. Lenka Potrusilová, DiS. RTS, a.s.

Ing. Petra Kadlíčková Projektant (odborník) p. David Němec Projektant (odborník)

Ing. Jiří Schindler Technický dozor staveb 
(odborník)

Ing. Tomáš Grapl Projektant (odborník)

Ing. Jaroslav Kazda Výbor PRID Ing.arch. Jan Horký Výbor PRID

6. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 
zakázce podle bodu 1 a 2 tohoto usnesení, zejména Odůvodnění veřejné zakázky, Zadávací 
dokumentace, Rozhodnutí o vyloučení uchazečů, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, 
Oznámení o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících 
dokumentů,

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

1388/41/6/2016 Schválení zahájení projektové přípravy na investiční akci „Kanalizace 
a ČOV Čekyně, Penčice“ a schválení záměru statutárního města 
Přerova zadat veřejnou zakázku

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení projektové přípravy 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,

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajistit dokumentaci na realizaci akce 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 a za 
podmínky zajištění finančního krytí nákladů na vypracování dokumentací. Dokumentace 
budou zpracovány v souladu s požadavky dotačních podmínek OPŽP,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova 
zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“.

4. ukládá Odboru řízení projektů a investic zajistit koordinaci projektové přípravy akce 
"Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice" s projektovou přípravou opravy krajské silnice II/436 
Čekyně - Doloplazy.
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1389/41/6/2016 Energetická opatření Městského domu v Přerově - zavedení systému 
hospodaření s energií dle  normy ČSN EN ISO 50001

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zavedení systému managementu hospodaření s energií dle evropské normy ČSN EN 
ISO 50001 pro objekt Městského domu, který je ve správě KIS města Přerova.

2. schvaluje realizační tým energetického managementu dle navržené struktury dle přílohy č.1,    
specifikace odpovědnosti a pravomocí týmu energetického managementu pro zajištění 
implementace normy ČSN EN ISO 50001 v KIS města Přerova pro objekt  Městského  domu.

3. pověřuje KIS města Přerova implementovat a realizovat systém řízení dle normy ČSN EN 
ISO 5001 Systému managementu hospodaření energií za účelem neustálého snižování 
energetické náročnosti, zvyšování energetické účinnosti a využití energie pro objekt   
Městského domu.

1390/41/6/2016 Veřejná zakázka „Úpravy propojení cyklostezek u OK Želatovská, 
Přerov“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Úpravy 
propojení cyklostezek u OK Želatovská, Přerov“ dle příloh č. 1 - 3,

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Úpravy propojení cyklostezek u OK Želatovská, Přerov“, postupem dle ustanovení § 18 odst. 
5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
vnitřním předpisem č. 9/2012,

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. SISKO spol s r.o., Velká Dlážka 8, Přerov 47155558

2. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 60838744

3. SATES MORAVA s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01, 
Valašské Meziříčí

00301825

4. BLS  dopravní stavby s.r.o., Sokolovská třída 1615/50, 702 00 
Ostrava

02189330

5. NVB line s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice 26979675

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. Ing. Vladimír Holan Zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele

2. Ing. Jan Široký projektant Tomáš Stratil projektant

3. Ing. Ondřej Svák Výbor PRID Ing. Jiří Draška Výbor PRID
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Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

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

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

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

1391/41/6/2016 Veřejná zakázka „Plán udržitelné městské mobility (SUMP) města 
Přerova“ – zahájení výběrového řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Plán 
udržitelné městské mobility (SUMP) města Přerova“ dle příloh č. 1 - 7,

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s 
názvem „Plán udržitelné městské mobility (SUMP) města Přerova“, postupem dle ustanovení 
§ 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu s vnitřním předpisem č. 9/2012,

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnost, sídlo IČ

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

44994575

2. UDIMO, spol. s r.o., Sokolská třída 1204/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 44740069

3. AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 47307218

4. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000 48588733

5. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, Karlín, 186 
00 Praha 8

45797170

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

P.č. Člen komise Organizace Náhradník Organizace

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

2. Ing. arch. Jan Horký Odborník Ing. Tomáš Tužín Odborník

3. Ing. Ondřej Svák Odborník Ing. Jan Široký Odborník

4. Ing. Libor Kavka, Ph.D. Odborník JUDr. Ivan Barančík, Ph.D. Odborník 

5. Ing. Jiří Draška Zástupce VMČ Radek Pospíšilík Zástupce VMČ

6. Mgr. Přemysl Dvorský, PhD. Člen ZM Marek Dostál Člen ZM
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Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Bc. Bohdana Kalincová Odd. PZD Ing. Alena Řihošková Odd. PZD

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.

1392/41/6/2016 Veřejná zakázka „Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě 
a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do 
jeho přípravy“ – zahájení výběrového řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Zvýšení 
informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně 
zapojení veřejnosti do jeho přípravy“ dle příloh č. 1 - 11,

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s 
názvem „Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města 
Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy“, postupem dle ustanovení § 18 odst. 5 
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
pravidly pro „Zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí (dále 
„OPŽP“), verze 3.0. ve znění účinném od 6.1.2016, a vnitřním předpisem č. 9/2012,

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnost, sídlo IČ

1. Agentura API s.r.o., Štítného 327/7, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 25844091

2. MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o., Rašínova 103/2, Brno-město, 602 
00 Brno

29272262

3. 2K CONSULTING s.r.o., Thunovská 179/12, Malá Strana, 118 00 Praha 1 29451990

4. BERMAN GROUP s.r.o., Semín č.p. 107, 535 01 pošta Přelouč
Kontaktní adresa: Na květnici 25, 140 00 Praha 4

25924206

5. Crea Vision s.r.o., Tyršovo náměstí 440, 686 01 Uherské Hradiště 29373450

6. Magnus Regio s.r.o., Brno, Dvořákova 44/14, PSČ 60200 28346114

7. ImperialMedia s.r.o., Svatojiřské nábřeží 1208, 686 01 Uherské Hradiště 27737683

8. BÍLÝ MEDVĚD PUBLIC RELATIONS, s.r.o., Brno, Roubalova 36a, PSČ 
60200

64511324

9. ANERI s.r.o., Liberec, Doubská 62, PSČ 46312 25429469

10. Rency s.r.o., Dolní náměstí 113/25, 779 00 Olomouc 01573527

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

P.č. Člen komise Organizace Náhradník Organizace

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

2. Ing. Libor Kavka, PhD. Odborník Ing. Petr Hermély Odborník

3. JUDr. Ivan Barančík, Ph.D. Odborník Mgr. Edita Hausnerová Odborník

4. Ing. Daniela Novotná Odborník – věcný gestor Bc. Lenka Chalupová Odborník – věcný 
gestor
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5. Radek Pospíšilík Zástupce VMČ Ing. Jiří Draška Zástupce VMČ

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.

1393/41/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                 
ve vlastnictví statutárního města  Přerov – prostoru sloužícího              
k podnikání v objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, který je součásti pozemku p.č.  2294/2, v k.ú. 
Přerov (Chemoprojekt)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostoru 
sloužícího k podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
který je součástí pozemku p.č. 2294/2, v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) - místnosti č. 109  o celkové 
výměře 28 m2.

1394/41/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                
ve vlastnictví statutárního města  Přerov – prostoru sloužícího               
k podnikání v objektu bytový dům č.p. 122, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí  pozemku p.č.  34,  v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 20)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - postoupení nájemní 
smlouvy ze dne 28.8.2014, na prostor sloužící k podnikání v objektu bytový dům č.p. 122, příslušném 
k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 34, zast. pl.  a nádvoří,  v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 20) o celkové výměře 56,16 m2.

1395/41/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí                
ve vlastnictví statutárního města  Přerov – prostoru v objektu 
administrativy č.p.  1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
který je součásti pozemku p.č.  2294/2, v k.ú. Přerov (Chemoprojekt -
garáž)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  nájem prostor           
v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí 
pozemku p.č. 2294/2, v k.ú. Přerov (Chemoprojekt – dvorní trakt)  o  výměře 87,20 m2.

1396/41/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci        
v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 301/1 v k.ú.  
Henčlov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
pozemku p.č. 301/1, orná půda, o výměře 1188 m2 v k.ú. Henčlov a vyhlášení výběrového řízení na 
převod pozemku za podmínek dle důvodové zprávy. Výběrové řízení včetně regulačních podmínek 
bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku 
Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení 
uhradí účastnický poplatek ve výši 2.420,-Kč (cena včetně DPH 21 %).



9

1397/41/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – prodloužení nájmu nemovité věci 
v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1170, zast. pl. a 
nádvoří, v k.ú. Přerov jehož součástí je budova  bez č.p./č.e. objekt 
občanské vybavenosti, příslušná k části obce Přerov I. –Město (veřejné 
WC na nám. Svobody v Přerově)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – prodloužení nájmu 
pozemku p.č. 1170, zast. pl. a nádvoří, o výměře 30 m2, v k.ú. Přerov jehož součástí je budova  bez 
č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti, příslušná k části obce Přerov I. –Město (veřejné WC na nám. 
Svobody v Přerově) založeného nájemní smlouvou uzavřenou dne 24.7.2015 na dobu určitou 1 rok, 
mezi panem Pavlem Hrnčířem, IČ: 68319592, místem podnikání Za Mlýnem 9, Přerov I-Město,           
o 2 roky, tj. do 24.7.2018.

1398/41/7/2016 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 239/5 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převod 
pozemku p.č. 239/5, zahrada, o výměře 1397 m2 v k.ú. Předmostí ze společného jmění manželů Ing. 
M. a Mgr. Z. B. do majetku města za kupní cenu 131.182,- Kč, t.j. 93,90 Kč/m2 a uzavření kupní 
smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

1399/41/7/2016 Nájem nemovitých věcí – pozemku p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 
5307/110, p.č. 5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/234, p.č. 5307/235 vše   
v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření  dodatku č. 1 k nájemní smlouvě  ze dne 28.4.2015 uzavřené  na nájem  
nemovitých věcí ve vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se 
sídlem Rašínovo nábř.  390/42, Praha 1, IČ 69797111, jako pronajímatelem a Statutárním 
městem Přerov, jako nájemcem,  na pozemky p.č. 5307/108, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 
5307/110, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/110, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 
5307/220, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/228, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 
5307/234, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/235, zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. 
Přerov, dle přílohy, za podmínky finančního krytí v rozpočtu města. Dodatkem č. 1 se mění 
nájemní smlouva č.j. UZSVM/OOL/3382/2015-OOLR ze dne  28.4.2015  článek  IV, kterým 
se prodlužuje  doba nájmu od 1.5.2016 do 30.4.2023.

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

1400/41/7/2016 Pacht nemovitých věci v majetku statutárního města Přerova -
pozemků p.č. 1266/3, 1266/4, 1268/2, 1268/3, 1268/4, 1268/5, 1268/6  a 
část p.č. 1265/3 vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou a výpůjčka 
nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
části p.č. 1265/3, části p.č. 1266/1, p.č. 1267 a p.č. 1268/7 vše v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje pacht pozemků p.č. 1266/3, vodní plocha, o výměře 6769 m2, p.č. 1266/4, ostatní 
plocha, o výměře 512 m2, p.č. 1268/2, vodní plocha, o výměře 5102 m2, p.č. 1268/3, ostatní 
plocha, o výměře 396 m2, p.č. 1268/4, ostatní plocha, o výměře 1381 m2, p.č. 1268/5, vodní 
plocha, o výměře 5353 m2, p.č. 1268/6, ostatní plocha, o výměře 494 m2 a části p.č. 1265/3, 
ostatní plocha, o výměře 650 m2 vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou a výpůjčku části 
p.č. 1265/3, ostatní plocha, o výměře 3680 m2, části p.č. 1266/1, trvalý travní porost, o výměře 
1670 m2, p.č. 1267,  ostatní plocha, o výměře 2469 m2 a  p.č. 1268/7, ostatní plocha, o výměře 
1067 m2 vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

Smlouva o pachtu a výpůjčce bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako propachtovatelem 
a půjčitelem) a Českým rybářským svazem, z.s., územním svazem pro Severní Moravu a Slezsko, se 
sídlem Ostrava, Jahnova 890/14, IČ: 00434167 (jako pachtýřem a vypůjčitelem) ve znění dle přílohy 
č. 1.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok. Účelem pachtu je výkon činností 
souvisejících s výkonem rybářského práva, údržba a oprava rybochovného zařízení. Účelem výpůjčky 
je sečení ploch s travino bylinnou vegetací s ohledem na vývoj obojživelníků, likvidace invazivních a 
nepůvodních druhů rostlin a zabezpečování pořádku. V případě části pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou je účelem výpůjčky rovněž údržba a opravy  hráze a nátoku a výtoku 
vč. výtokového mechanismu (hradla) neevidované vodní nádrže na pozemku, zajišťování stanovené 
výše vodní hladiny  a zajišťování toho, že vodní nádrž nebude zarybňována žádným druhem ryb. 
Výše pachtovného bude činit 10.330,- Kč/rok . Součástí smlouvy je ujednání o úhradě za bezesmluvní 
užívání  pozemků p.č. 1266/3, vodní plocha, o výměře 6769 m2, p.č. 1266/4, ostatní plocha, o výměře 
512 m2, p.č. 1268/2, vodní plocha, o výměře 5102 m2, p.č. 1268/3, ostatní plocha, o výměře 396 m2, 
p.č. 1268/4, ostatní plocha, o výměře 1381 m2, p.č. 1268/5, vodní plocha, o výměře 5353 m2, p.č. 
1268/6, ostatní plocha, o výměře 494 m2  a části p.č. 1265/3, ostatní plocha, o výměře 650 m2 vše v 
k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou za období od 1.11.2015 do data účinnosti smlouvy ve výši 
10.330,- Kč/rok.

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.

1401/41/7/2016 1. Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 947/2 a p.č. 947/12 
oba v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                                   
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                
3. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 947/2, 
p.č. 947/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova a p.č. 2579 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat vodovodní přípojku a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 
přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně 
případné rekonstrukce a odstranění této přípojky  k  tíži pozemků p.č. 947/2 a p.č. 947/12 oba 
v k.ú. Kozlovice u Přerova a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem 
Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521.
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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 společností GRÁC REALTY s.r.o., 
se sídlem Přerov, Kainarova 9, IČ: 29452945, jako stavebníkem ve znění dle přílohy č. 1.

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 5 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.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.5.2016

2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení NN 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. 2579 v  k.ú. Přerov, a to ve 
prospěch GRÁC REALTY s.r.o., se sídlem Přerov, Kainarova 9, IČ: 29452945.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou 
sazbu DPH.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím 
povinným z věcného břemene a GRÁC REALTY s.r.o., se sídlem Přerov, Kainarova 9, IČ: 29452945, 
jako stavebníkem a jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé ve znění dle 
přílohy č. 2.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 4 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 5 let od 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene nechá vypracovat vlastník pozemku statutární město Přerov. 
Stavebník uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, 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

3. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Prodejna sedlářského kování“  na částech 
pozemků p.č. 947/2, p.č. 947/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova a p.č. 2579 v k.ú. Přerov mezi 
statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a společností GRÁC REALTY, se 
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sídlem Přerov I. – Město, Kainarova 9, IČ. 294 52 945, jako stavebníkem ve znění dle přílohy 
č. 3.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.5.2016

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

1402/41/7/2016 Obecně závazná vyhláška č. .../2016, kterou se stanovuje řád 
městského parku Michalov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č. ...../2016, kterou se stanovuje řád městského parku Michalov, ve znění dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy.

1403/41/7/2016 Pověření referenta odboru správy majetku a komunálních služeb

Rada města Přerova po projednání pověřuje na základě plné moci, která je přílohou Marii Douškovou, 
referenta majetkoprávního oddělení odboru správy majetku a komunálních služeb k zastupování 
statutárního města Přerov  v řízení " Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lýsky".

1404/41/7/2016 Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) – „Rozšíření veřejného 
osvětlení Dluhonice – K Nadjezdu“

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o umístění zařízení mezi společností ČEZ Distribuce a.s., se 
sídlem Děčín, Teplická 8 (jako poskytovatelem) a statutárním městem Přerov (jako 
uživatelem) ve znění dle přílohy č. 1. Poskytovatel touto smlouvou dává uživateli souhlas se 
zřizováním a provozováním zařízení uživatele „Rozšíření veřejného osvětlení Dluhonice –      
K Nadjezdu“ na podpěru nadzemního vedení nízkého napětí č. 90-96. Smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou, bezplatně.

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.

1405/41/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
4293/1 v k.ú. Přerov. Stavba bezbariérové rampy do bytového domu 
č.p. 2785/10 na ul. Sokolská, Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 4293/1 v k.ú. Přerov 
mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a p. A.T., jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 7.7.2016
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2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu

1406/41/7/2016 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 520/1 a 528/7 v k.ú. 
Předmostí- změna poloměru vjezdu do areálu společnosti FKK spol.     
s r.o.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 520/1,528/7 v k.ú. 
Předmostí  mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11,  
jako vlastníkem pozemku a spol. FKK spol. s r.o. PŘEROV, se sídlem Dluhonská 1350/43, 
850 02, Přerov, IČ: 61943738,  jako žadatelem dle přílohy č.1

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 7.7.2016

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

1407/41/8/2016 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – výsledek šetření stížnosti   

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí výsledek šetření stížnosti prošetřený Českou školní inspekcí, Olomouckým 
inspektorátem ve dnech 1. a 2. března 2016 v Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5,

2. schvaluje návrh odpovědi paní Michaele Vackové ve věci postupu ředitele Základní školy 
Přerov, Velká Dlážka 5.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 15.4.2016

1408/41/8/2016 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 
2016/2017  

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení přípravné třídy Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, 
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2016/2017 za 
podmínky vykrytí přímých nákladů na vzdělávání této třídy státními finančními prostředky 
přidělovanými Krajským úřadem Olomouckého kraje,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.8.2016

2. schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě Základní školy Přerov, Boženy 
Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, v 
rozsahu 4 žáků pro školní rok 2016/2017,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.8.2016
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit stanovení provozního příspěvku 
Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2016/2017 dle pravidel a v rozsahu uvedeném v 
důvodové zprávě,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.8.2016

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 
sociálního pedagoga Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem 
Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2016 až 8/2017, a to z rozpočtu 
statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města 
pro příslušný kalendářní rok.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.8.2016

1409/41/8/2016 Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 2016/2017

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako 
poskytovatelem a školskou právnickou osobou Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, 
se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, jako příjemcem, na provozní náklady Církevní mateřské 
školy v Přerově a jejího zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna, v rozsahu dle 
důvodové zprávy a realizované v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Veřejnoprávní smlouva o 
poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města 
Přerova pro rok 2016, a to pouze za splnění následujících podmínek:

 Církevní mateřská škola v Přerově bude mít k 1. 9. 2016 zapsáno k  předškolnímu vzdělávání 
alespoň 20 dětí,

 úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2016/2017 pro celodenní dítě (mimo poslední 
ročník předškolního vzdělávání) bude v Církevní mateřské škole v Přerově činit alespoň 80% 
maximální výše úplaty za předškolní vzdělávání pro celodenní dítě (mimo poslední ročník 
předškolního vzdělávání) v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerovem pro 
příslušný školní rok.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.8.2016

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytování školního stravování dětem 
zapsaným do Církevní mateřské školy v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 
2833/17a, v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerovem za 
stejných podmínek jako dětem mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem dle 
důvodové zprávy na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Tyto podmínky se vztahují 
pouze na děti zapsané do jmenované školy na pracovišti situovaném v Přerově, Palackého 
2833/17a.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.8.2016
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1410/41/8/2016 Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 – výměna dvou schodišť

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje realizaci neinvestiční akce s názvem „MŠ Na odpoledni 16 - výměna dvou    
schodišť “ na odloučeném pracovišti Mateřské školy Píšťalka, Přerov, Máchova 8,                
IČ: 62350145, v roce 2016,

Odpovídá: I. Pinkasová

Termín: 31.12.2016

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic Magistrátu města Přerova zahájit potřebné úkony k 
zajištění realizace neinvestiční akce „MŠ Na odpoledni 16 - výměna dvou schodišť “ v roce 
2016,

Odpovídá: I. Pinkasová

Termín: 31.12.2016

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

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

rozpočet 
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech

192 717,1* + 2 000,0 194 717,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

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

rozpočet 
po úpravě

3111 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500313 - MŠ Na 
Odpoledni 16 - výměna dvou schodišť

0,0 + 2 000,0 2 000,0

1411/41/8/2016 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov -
Předmostí, Hranická 14  –  JUDISTICKÝ týden pro děti

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit financování projektu příspěvkové 
organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 
14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, s názvem „Pětidenní 
sportovní JUDISTICKÝ týden pro děti“ z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2016 
do výše 186.000 Kč.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2016

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

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

rozpočet 
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech

192 531,1* + 186,0 192 717,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

3113 610 Základní školy 21 153,9 + 186,0 21 339,9

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

61X Školská zařízení 39 728,1 + 186,0 39 914,1

1412/41/8/2016 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ 
Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro rok 2016 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro rok 2016 stanovení výše úhrad za užívání školních 
hřišť veřejností, předaných k hospodaření Základní škole Přerov, Trávník 27, Základní škole Přerov, 
Velká Dlážka 5, Základní škole Přerov, Svisle 13 a Základní škole Přerov, Želatovská 8, dle důvodové 
zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.4.2016

1413/41/8/2016 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a 
zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol a středisku 
volného času zřízených statutárním městem Přerovem pro školní rok 
2016/2017 

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřízených 
statutárním městem Přerovem dle přílohy důvodové zprávy,

2. bere na vědomí výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách - součástech 
základních škol zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy důvodové zprávy,

3. bere na vědomí výši úplaty ve středisku volného času, typu dům dětí a mládeže - součásti 
Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, dle 
přílohy důvodové zprávy,

vše s účinností od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

1414/41/8/2016 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem  

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

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 15.4.2016
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1415/41/8/2016 Žádost o dotaci – Bezpečně na silnicích o.p.s.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Bezpečně na silnicích o.p.s., IČ: 28733932, se sídlem Liberec, Liberec II – Nové město, Valdštejnská 
381/6, na náklady projektu „Na kole jen s přilbou“ v roce 2016.

1416/41/9/2016 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 (1+1), o ploše 45,50 m2, v domě č. p. 1946, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 930, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem *** za nájemné ve výši 1.722 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 10. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (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. 2), s panem *** za nájemné ve výši 
2.340 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 10. 2016 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 58,08 m2, v domě č. p. 2516, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/24, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť III, č. o. 2 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní ***, za nájemné ve výši 
2.583 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 10. 2016 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1), o ploše 55,92 m2, v domě č. p. 2515, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/24, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť III, č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní *** za nájemné ve výši 
2.487 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 10. 2016 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 (1+1), o ploše 28,43 m2, v domě č. p. 2534, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/10, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s panem *** za nájemné ve výši 
1.405 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 31. 10. 2016 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 35 (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. 6), s paní ***, za nájemné 
ve výši 1.040 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 31. 10. 2016 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.
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7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. 1 
(3+1), o ploše 90,85 m2, v domě č. p. 64, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku parc. č. 3346/7, v k. ú. Přerov, Kozlovská, č. o. 17 (vč. zařizovacích předmětů dle 
přílohy č. 7), s panem *** za nájemné ve výši 3.179 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 
předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 7 na dobu 
určitou do 31. 10. 2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

8. ruší usnesení č. 1333/39/9/2016 (bod 3 pan *** přijaté na 39. schůzi Rady města Přerova 
konané dne 3. 3. 2016.

1417/41/9/2016 Žádost o dotaci - Unie nestátních neziskových organizací 
Olomouckého kraje

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje, 
IČ 72563401, se sídlem Olomouc, Jungmannova 972/25, PSČ 779 00, na realizaci projektu 
"Spojujeme a inspirujeme neziskovky 2016".

1418/41/9/2016 Žádost o poskytnutí dotace - NA KOLE DĚTEM - nadační fond

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem NA KOLE DĚTEM - nadační fond, 
IČ 292 35 715, se sídlem Na Hrázi 244, 698 01  Veselí nad Moravou - Milokošť, na 
financování propagace rekondičních pobytů dětí po onkologické léčbě v roce 2016. 
Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 
města Přerova pro rok 2016.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2016

2. pověřuje náměstka Bc. Tomáše Navrátila podpisem smluv o poskytnutí dotace dle bodu 1 
tohoto usnesení,

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet po 
úpravě

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

328,7* - 20,0 308,7

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám 
obyvatelstva

62,3* + 20,0 82,3

* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

1419/41/9/2016 Žádost o dotaci - Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace

Rada města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Domov 
pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, IČ 61985872, se sídlem Nádražní 94, 751 01 Tovačov, 
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na projekt "Poskytování sociálních služeb uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 
2016".

1420/41/9/2016 Žádost o dotaci - "LIBERTY PEOPLE"

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem "LIBERTY PEOPLE", IČ 01571877, se sídlem Levín 81, 
Pošta Úštěk, PSČ 411 45, na dlouhodobý partnerský projekt pomoci osobám ve výkonu trestu, před 
propuštěním a po propuštění z výkonu trestu v roce 2016.

1421/41/9/2016 Pilotní projekt "Tréninkové bydlení" 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Pilotní projekt "Tréninkové bydlení" v sociálních a 
dostupných bytech ve vlastnictví města. Znění projektu je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2016

1422/41/9/2016 Preventivní výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2016"

Rada města Přerova po projednání schvaluje organizaci preventivní výchovně vzdělávací akce 
"Senior symposium 2016" v prostorách Městského domu v Přerově dne 4.10.2016.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 4.10.2016

1423/41/9/2016 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 
odst. 6 zákona 

Rada města Přerova po projednání:

1. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt – 24 osob včetně osob s nimi 
společně posuzovaných uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. 
Vydaný souhlas platí do 31. 5. 2017.

2. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt – 6 osob včetně osob s nimi 
společně posuzovaných uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 11.4.2016

1424/41/10/2016 Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

Rada města Přerova po projednání:

1. žádá Ministerstvo dopravy o vysvětlení rozhodnutí ve věci železniční zastávky v Přerově-
Předmostí v rámci stavby Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba, když varianta se zastávkou 
splňuje požadavky na ekonomickou efektivitu stavby,
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2. žádá Ministerstvo dopravy o přehodnocení svého rozhodnutí ve věci železniční zastávky         
v Přerově-Předmostí v rámci stavby Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba,

3. ukládá primátorovi města Přerova zaslání dopisu s obsahem bodů 1 a 2 tohoto usnesení 
zástupcům Ministerstva dopravy a zástupcům Správy železniční a dopravní cesty, s.o., a to do 
14.4.2016.

1425/41/10/2016 Koordinační dohoda s Policií České republiky

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření „Koordinační dohody o vzájemné spolupráci 
za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku“ mezi Policií České republiky, Krajským ředitelstvím Olomouckého kraje, územním 
odborem vnější služby Přerov, a to dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy (Koordinační dohoda).

1426/41/10/2016 Žádost společnosti HERE o pravidelné poskytování dat z digitální 
technické mapy Statutárního města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí žádost společnosti HERE Czech Republic, s.r.o., se sídlem Klimentská 
1216/46, 110 02 PRAHA 1, IČ: 26717841 na uzavření dohody o dlouhodobé spolupráci, která 
spočívá v pravidelném a opakovaném poskytování vybraných dat z digitální technické mapy 
SMP (např. dopravních komunikací, svislé dopravní značení apod.), vše pro účely aktualizace 
digitálních mapových podkladů HERE, využívaných pro navigační přístroje a mapové 
produkty na internetu, viz Příloha č.1

2. schvaluje uzavření smlouvy o užití obsahu mezi HERE Global B.V., De Run 1115, 5503 LB 
Veldhoven, Nizozemsko, včetně jejích přidružených společností (ve smyslu jakékoliv 
společnosti, která přímo nebo nepřímo ovládá HERE Global B.V., která je pod přímým nebo 
nepřímým vlastnictvím nebo kontrolou stejně jako HERE Global B.V., nebo která je přímo 
nebo nepřímo vlastněna nebo ovládána HERE Global B.V.), (“HERE Czech Republic, s.r.o., 
se sídlem Klimentská 1216/46, 110 02 PRAHA 1, IČ: 26717841“) a Statutárním městem 
Přerovem, ve znění dle Přílohy č. 3, za úplatu. Cena plnění je stanovena dle vnitřního 
předpisu č. 18 /06 a činí 600,- Kč za 1ha vč. DPH.

1427/41/11/2016 Změna částí usnesení Rady města Přerova č. 1235/35/10/2016 – Změna 
vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se vymezují 
kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších předpisů

Rada města Přerova po projednání:

a) schvaluje změnu částí usnesení Rady města Přerova č. 1235/35/10/2016 – Změna vnitřního 
předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města 
Přerova, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy.

b) jmenuje s účinností od 1. 6. 2016 v souladu s ustanovením § 29 odst. 2. písmeno g) zákona 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, na návrh primátora města Přerova do funkce vedoucí útvaru interního 
auditu a kontroly Statutárního města Přerova paní Ing. Evu Marečkovou, Ph.D.
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1428/41/11/2016 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého

Rada města Přerova po projednání pověřuje člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého účastí 
na konferenci "Město s dobrou adresou", která se koná 19. - 21. dubna 2016 v Ledči nad Sázavou.

V Přerově dne 7. 4. 2016

       Mgr. Vladimír Puchalský                                  Mgr. Helena Netopilová
primátor Statutárního města Přerova                                členka Rady města Přerova


