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USNESENÍ z 42. schůze Rady města Přerova konané dne 21. dubna 2016

1429/42/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 42. schůze Rady města 
Přerova konané dne 21. dubna 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 42. schůze Rady města Přerova konané dne 21. dubna 2016,

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

1430/42/3/2016 Městský ombudsman

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí stanovisko Komise pro otevřenou radnici ve věci možnosti zřídit v Přerově 
funkci "městského ombudsmana",

2. rozhodla nezřídit v Přerově funkci "městského ombudsmana".

1431/42/3/2016 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání dočasně volných finančních 
prostředků statutárního města Přerova za období od 01.01.2016 do 31.03.2016.

1432/42/4/2016 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2015

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2015, včetně příloh a 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasit, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 
celoročním hospodařením roku 2015, a to bez výhrad,

b) výši a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Přerov dle návrhů uvedených v tomto materiálu, a to v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí,

d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31.12.2015,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí rozpis pohledávek statutárního 
města Přerova k 31.12.2015 dle přílohy č. 13.
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1433/42/5/2016 Rozpočtové opatření č. 8

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

1434/42/5/2016 Útulek pro zvířata - přijetí daru

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
za období od 01.01.2016 do 31.03.2016 v celkové výši 1 499 Kč.

1435/42/5/2016 Dotace pro J. Bláhovou na akci Galavečer v Dubu

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč subjektu Jitka Bláhová, IČ: 14787725, se sídlem Praha 4, Pod 
Pekařkou 1186/15, na Benefiční Galavečer v Dubu.

1436/42/5/2016 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na centrální 
požární stanici Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,-
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 
Přerovem a subjektem Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se 
sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení termokamery pro 
efektivnější řešení záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech. 
Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 
města Přerova pro rok 2016,

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

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

rozpočet
po úpravě

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

299,7 * - 200,0 99,7

5279 110 Záležitosti krizového řízení j. n. 0,0 + 200,0 200,0
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Petra 
Měřínského podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.

1437/42/6/2016 Regenerace panelového sídliště Předmostí

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru řízení projektů a investic pořízení projektové 
dokumentace na 13. etapu regenerace panelového sídliště Předmostí dle důvodové zprávy za 
podmínky finančního krytí
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1438/42/7/2016 Veřejná zakázka „Přerovské listy“ -  vyloučení uchazečů, zrušení 
zadávacího řízení a schválení zahájení opakovaného zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené pro podlimitní veřejnou 
zakázku na služby „Přerovské listy“ vázané na posouzení kvalifikace podle § 59, posouzení 
nabídek dle § 76, posouzení výše nabídkových cen dle § 77 a hodnocení nabídek podle § 79 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

2. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na služby „Přerovské listy“ uchazeče č. 1 SAMAB PRESS GROUP, a.s., Brno -
Trnitá, Cyrilská 357/14, PSČ 60200, IČ: 25524291, z důvodu nesplnění zákonných požadavků 
a požadavků zadavatele,

3. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na služby „Přerovské listy“ uchazeče č. 2 Strategic Consulting s.r.o., Praha 10 -
Vinohrady, Pod Rapidem 10, IČ: 25792920, z důvodu nesplnění zákonných požadavků a 
požadavků zadavatele,

4. ruší zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na služby „Přerovské listy“, v souladu s 
ustanovením § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, z důvodu, že z účasti v zadávacím řízení byli vyloučeni všichni 
dodavatelé,

5. 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. 5 až 12,

6. schvaluje zahájení opakovaného zadávacího řízení – zjednodušené podlimitní řízení podle § 
21 odst.1, písm. f), § 25 písm. a) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení – podlimitní veřejné zakázky na služby 
„Přerovské listy“, a to za podmínky marného uplynutí lhůty pro podání námitek proti 
rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče, resp. proti všem úkonům zadavatele předchozího 
zadávacího řízení s obdobným předmětem plnění,

7. schvaluje vyzvané zájemce v zadávacím řízení podlimitní 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

8. 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. 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

9. 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

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

10. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 
zakázce podle bodu 5 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.

1439/42/7/2016 Veřejná zakázka „MŠ Na Odpoledni 16 – výměna dvou schodišť“ –
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 „MŠ Na 
Odpoledni 16 – výměna dvou schodišť“ dle příloh č. 1-3,

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„MŠ Na Odpoledni 16 – výměna dvou schodišť“, 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:



5

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. Středomoravské stavby s.r.o.  49689053

2. PSS Přerovská stavební a.s. 27769585

3. PROFISTAV PŘEROV a.s. 25395653

4. PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. 25896873

5. VESTAV group s.r.o. 27675912

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

P.č. Člen komise Organizace Náhradník Organizace

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

2. Ing. Pavel Malenda projektant Ing. Jiří Draška projektant

3. Marie Hálová Ředitelka MŠ Na 
Odpoledni

Alexandra Čechová Zástupkyně ředitelky 
MŠ Na Odpoledni

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Mgr. Jan Strejček Odd. řízení projektů, 
veřejných zakázek a dotací

Ing. Alena Řihošková, Dis. 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.

1440/42/8/2016 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města
Přerova – pozemků  p.č. 383, p.č. 384 a p.č. 385 vše v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný 
převod pozemků p.č. 383, trvalý travní porost, o výměře 34 m2, p.č. 384, orná půda, o výměře 29 m2 a 
p.č. 386, orná půda o výměře 538 m2 vše v k.ú. Žeravice z vlastnictví pana J.V. do majetku 
statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu 40.000,- Kč, t.j. 66,55 Kč/m2 - ve znění dle 
přílohy č. 1.

1441/42/8/2016 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 2604/3 v k.ú. Troubky nad Bečvou  1305/2 v k.ú. Henčlov 
a p.č. 7213, p.č. 7216 v k.ú.  Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný a 
schválit  bezúplatný převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.  
2604/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Troubky nad Bečvou, p.č. 1305/2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k.ú. Henčlov a p.č. 7213, p.č. 7216 v k.ú.  Přerov,  z vlastnictví  ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.
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1442/42/8/2016 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
prostor sloužících podnikání v objektu bydlení č.p. 1866, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č.  282/1, v 
k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření  nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání v objektu bydlení č.p. 
1866, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí  pozemku p.č. 282/1, v k.ú. 
Přerov, Žerotínovo nám. 44, o výměře 67,18 m2,  mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a panem Mehmetem Memetim, místem podnikání Přerov I-Město, Jiráskova 
759/5, IČ 27799620, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 205.000,-Kč/rok (bez 
DPH), tj. cca 3.051,-Kč/m2/rok (dle nabídky zájemce). Účelem nájmu bude využití prostoru 
pro výrobu a prodej zmrzliny a fast foodu. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny 
samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.5.2016

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

1443/42/8/2016 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova –
části prostor v objektu bydlení č.p. 882, příslušném k části obce Přerov 
I – Město, který je součástí pozemku p.č. 221, v k.ú. Přerov (Jateční 26 
– 1. poschodí)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část prostor  v objektu bydlení č.p. 882, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 221, v k.ú. Přerov (Jateční 26 – 1. 
poschodí) o celkové výměře 96,78 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a společností Technické služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, Na 
Hrázi 3155/17, IČ 27841090, jako nájemcem, ve znění dle přílohy č.1. Nájem bude uzavřen na 
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 30.4.2016. Výše nájemného bude 
činit 9.678,-Kč/rok (bez DPH), tj. 100,-Kč/m2/rok, (dle vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem 
nájmu bude využití prostor jako zázemí - šatny pro pracovníky v rámci projektu zaměstnávání 
dlouhodobě nezaměstnaných. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 30.4.2016

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

1444/42/8/2016 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –
pozemků p.č. 245/1, p.č. 245/2 a p.č. 241/3 vše v k.ú. Lověšice u 
Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje pacht pozemků p.č. 245/1, orná půda, o výměře 1214 m2, 
p.č. 245/2, orná půda, o výměře 2167 m2 a p.č. 241/3, orná půda, o výměře 5565 m2 vše v k.ú. 
Lověšice u Přerova a uzavření pachtovní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako 
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propachtovatelem) a panem Ing. R.Z., IČ: 67338259 (jako pachtýřem) ve znění dle přílohy č. 1. 
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, k 1.10. běžného roku. 
Výše pachtovného bude činit 8.946,- Kč/rok, t.j. 1,- Kč/m2/rok.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 30.6.2016

1445/42/8/2016 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 426/2, p.č. 426/4, p.č. 426/5, p.č. 567 a části p.č. 426/16, 
části p.č. 426/3 a části p.č. 426/6 vše v k.ú. Předmostí

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov, jako 
půjčitelem a Základní školou J.A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, 
příspěvková organizace, se sídlem Přerov-Předmostí, Hranická 14, IČ: 045180083, jako 
vypůjčitelem uzavřené dne 6.9.2000, ve znění dle přílohy č. 1.
Předmětem dodatku je zúžení předmětu výpůjčky.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.5.2016

2. schvaluje výpůjčku pozemků p.č. 426/2, ostatní plocha, o výměře 3765 m2,  p.č. 426/4, ostatní 
plocha, o výměře 795 m2,  p.č. 426/5, trvalý travní porost, o výměře 2123 m2, p.č. 567, ostatní 
plocha, o výměře 3920 m2, části p.č. 426/16, ovocný sad o výměře 35590 m2, části p.č. 426/3, 
ovocný sad o výměře 6702 m2 a části p.č. 426/6, ostatní plocha, o výměře 1230 m2 všechny v 
k.ú. Předmostí a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce ze dne 17.9.2009 mezi statutárním 
městem Přerov, jako půjčitelem a PREDMOSTENZIS, se sídlem Přerov, Žernava č.ev. 147, 
IČ: 66743885, jako vypůjčitelem ve znění dle přílohy č. 2.
Předmětem dodatku je rozšíření předmětu výpůjčky.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.5.2016

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

1446/42/8/2016 Navyšování nájemného v aktuálně obsazených bytech v domech 
určených pro nájem bytu formou výběrového řízení

Rada města Přerova po projednání schvaluje v souvislosti s vydáním nového vnitřního předpisu č. 
3/2016 o hospodaření s obecními byty přechodné období do 30. 4. 2017 pro aktuálně obsazené byty 
určené pro obsazování formou výběrového řízení za tržní nájemné, spočívající v zachování aktuálního 
nájemného při prodlužování nájemní smlouvy. Nájem u těchto bytů bude navyšován až při začátku 
platnosti nové nájemní smlouvy po 30.4.2017, kdy bude muset nájemce splnit také ostatní podmínky 
(bezdlužnost vůči SMPr, absenci přestupků a účast na trhu práce).

1447/42/8/2016 Souhlas ke zpeněžení majetku patřícího do likvidační podstaty 
pozůstalosti

Rada města Přerova po projednání souhlasí v souvislosti s likvidací pozůstalosti po B.J., s prodejem 
majetku uvedeného v příloze č. 1 mimo dražbu, tzv. z volné ruky konkrétním zájemcům.
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1448/42/8/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
164 v k.ú. Žeravice-stavba vjezdu a chodníku k novostavbě RD na 
p.č.598/1 v k.ú. Žeravice

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. M.K. a pí A.K., jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 21.7.2016

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

1449/42/8/2016 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 4946/1 v k.ú. Přerov-
Stavební úpravy bytového domu Mervartova 50/5 v Přerově na parc.č. 
3460 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 4946/1 v k.ú. Přerov 
mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p.50 Mervartova 5 v Přerově, 
se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Mervartova čp.50/5, PSČ 75000, IČO: 25892134,  jako 
žadatelem dle přílohy č.1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 21.7.2016

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

1450/42/8/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
dotčených stavbou ,,II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“ v k.ú. 
Přerov, Předmostí, Čekyně, Penčice, Penčičky

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích parc. č. 4135/4 o výměře 
cca 625 m2 (dočasný zábor), parc. č. 4135/2 o výměře cca 56 m2 (dočasný zábor), oba v 
katastrálním území Přerov, obec Přerov, s užíváním částí pozemků parc. č. 85/2 o výměře cca 
183 m2 (dočasný zábor), parc. č. 85/1 o výměře cca 48 m2 (dočasný zábor), parc. č. 530/3 o 
výměře cca 368 m2 (dočasný zábor), parc. č. 524/2 o výměře cca 369 m2 (dočasný zábor), 
parc. č. 522/2 ostatní plocha o výměře cca 256 m2 (dočasný zábor), parc. č. 523/1 ostatní 
plocha o výměře cca 654 m2 (dočasný zábor), vše v katastrálním území Předmostí, obec 
Přerov, s užíváním částí pozemků parc. č. 118 o výměře cca 76 m2 (trvalý zábor) a o výměře 
cca 33 m2 (dočasný zábor), parc. č. 152 o výměře cca 15 m2 (trvalý zábor), parc. č. 13 o 
výměře cca 35 m2 (trvalý zábor), parc. č. 1009 o výměře cca 50 m2 (dočasný zábor), parc. č. 
1008 o výměře cca 16 m2 (dočasný zábor), parc. č. 5 o výměře cca 34 m2 (trvalý zábor) a o 
výměře cca 31 m2 (dočasný zábor), parc. č. 125 ostatní plocha o výměře cca 92 m2 (dočasný
zábor), vše v katastrálním území Čekyně, obec Přerov, s užíváním pozemků parc. č. 651 o 
výměře cca 482 m2 (dočasný zábor), parc. č. 134/1 o výměře cca 5 m2 (trvalý zábor), parc. č. 
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191/1 o výměře cca 68 m2 (trvalý zábor) a o výměře cca 44 m2 (dočasný zábor), parc. č. 13 o 
výměře cca 61 m2 (trvalý zábor) a o výměře cca 57 m2 (dočasný zábor), parc. č. 682/3 o 
výměře cca 36 m2 (dočasný zábor), parc. č. 133/1 o výměře cca 42 m2 (dočasný zábor), parc. 
č. 683 o výměře cca 47 m2 (dočasný zábor), parc. č. 129/1 o výměře cca 46 m2 (dočasný 
zábor), parc. č. 682/2 o výměře cca 2 m2 (dočasný zábor), parc. č. 174 o výměře cca 16 m2 
(trvalý zábor) a o výměře cca 20 m2 (dočasný zábor), parc. č. 175 o výměře cca 26 m2 (trvalý 
zábor) a o výměře cca 25 m2 (dočasný zábor), parc. č. 198 o výměře cca 3 m2 (trvalý zábor), 
vše v katastrálním území Penčičky, obec Přerov, a s užíváním částí pozemků parc. č. 218 o 
výměře cca 175 m2 (dočasný zábor), parc. č. 527 o výměře cca 120 m2 (dočasný zábor), parc. 
č. 220 o výměře cca 121 m2 (dočasný zábor), parc. č. 503/2 o výměře cca 9 m2 (dočasný 
zábor), parc. č. 535 o výměře cca 15 m2 (dočasný zábor), parc. č. 13 o výměře cca 20 m2 
(dočasný zábor), vše v katastrálním území Penčice, obec Přerov, vše po dobu realizace stavby 
a s odnětím částí pozemků parc. č. 174 o výměře cca 16 m2, parc. č. 175 o výměře cca 26 m2, 
parc. č. 198 o výměře cca 3 m2 dotčených stavbou ,,II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“ 
mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemků a Olomouckým krajem., se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 
11,IČ:60609460, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 21.7.2016

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

1451/42/8/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
1021 v k.ú. Žeravice- Zpevnění účelové komunikace k parc.č.799 v k.ú. 
Žeravice

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 1021 v k.ú. Žeravice 
mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a p. M.O., jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 21.7.2016

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

1452/42/8/2016 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 5084/16 a 5884/18 v 
k.ú. Přerov-samostatný výjezd ze samoobslužné myčky na ul. Tržní u 
autosalonu Peugeot v Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 5084/16 a 5884/18 v 
k.ú. Přerov  mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11,  
jako vlastníkem pozemku a spol. To&Mi Vdf. spol. s r.o., se sídlem Pražská 2951, 407 47, 
Varnsdorf, IČ: 44567677,  jako žadatelem dle přílohy č.1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 21.7.2016
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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.

1453/42/9/2016 Žádost o poskytnutí dotace – Základní umělecká škola Bedřicha 
Kozánka, Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 17.000 Kč a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov, IČ  47184442, se sídlem 
Přerov, Přerov I – Město, tř. 17. listopadu 3443/2, na pořízení keramické pece pro potřeby 
výtvarného oboru základní umělecké školy. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 
uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2016

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

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

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

rozpočet 
po úpravě

6409 210 Ostatní činnosti j.n. (individuální dotace) 316,7* -17,0 299,7

3231 610 Základní umělecké školy 0,0 +17,0 17,0
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

1454/42/10/2016 Krizové bydlení pro osoby v krizové životní situaci 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje realizaci "Krizového bydlení" pro osoby v krizové situaci.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uzavření dodatku č. 9 ke Zřizovací listině 
příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p.o. se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Kabelíkova 14a, PSČ 750 02, IČ 49558854.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 16.5.2016

3. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb provést opravy a pořídit vybavení 
prostoru č. 748/102 v přízemí domu č.p. 748 v Přerově na ul. Trávník 1, který bude sloužit pro 
účely krizového bydlení dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.5.2016

4. schvaluje následující úpravu rozpočtu:
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PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech

194 717,1 +41,0 194 758,1

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

rozpočet po 
úpravě

4351 540 Osobní asistence, pečovatelská služba 
a podpora samostatného bydlení

7 936,3 +41,0 7 977,3

1455/42/10/2016 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 – 11 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 – 5 osob včetně osob s nimi 
společně posuzovaných uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 26.4.2016

1456/42/10/2016 Žádost o dotaci - ANTIŠMEJDI s.r.o.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 42.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem ANTIŠMEJDI s.r.o., IČ 03325938, se sídlem Úzká 308, 
Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, na realizaci projektu "Senior v bezpečí".

1457/42/10/2016 Změna účelu dotace NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa 
Zimovčáka

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení Rady města Přerova č. 1418/41/9/2016 ze dne 7.4.2016.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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 Josefa Zimovčáka, IČ 29235175, se sídlem Na 
Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou – Milokošť, na podporu projektu Na kole dětem v roce 
2016. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 
statutárního města Přerova pro rok 2016.“

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.7.2016
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka Bc. Tomáše Navrátila           
k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2 tohoto usnesení.

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu:

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

rozpočet po 
úpravě

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

378,7 - 20,0 358,7

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

12,3 + 20,0 32,3

1458/42/11/2016 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty pro rok 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro rok 2016 s níže uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši:

Pro účel A Programu:

Základní škola Přerov, Svisle 13, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Svisle 13, IČ: 47858052, na 
aktivitu Budování odborné učebny přírodopisu-pořízení pomůcek k rozvoji EVVO, ve výši 24.000,00 
Kč,

Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Trávník 27, IČ: 45180091, na 
aktivitu Hrajeme si s odpadem, aneb hrajeme na odpad..., ve výši 25.800,00 Kč,

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov, 
IČ: 00097969, na aktivitu Jak semena putují krajinou, ve výši 50.000,00 Kč,

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Za mlýnem 1, 
IČ: 47858311, na aktivitu Mezinárodní Den Země, ve výši 17.000,00 Kč,

Střední škola gastronomie a služeb Přerov, Šířava 7, se sídlem Přerov, Šířava 7, IČ: 60609460, na 
aktivitu Po stopách potulného mnicha, ve výši  18.000,00 Kč,

Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, se sídlem Přerov, Žižkova 12, IČ: 47184469, 
na aktivitu Environmentální soutěže a vzdělávání ve školním roce 2016/2017, ve výši 22.500,00 Kč,

Občanská společnost DSi, z.s., se sídlem Beňov 75, IČ: 27001041, na aktivitu Ňufíček a životní 
prostředí, ve výši 15.000,00 Kč,

NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, Přerov I - Město, 
IČ: 26550997, na aktivitu Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny v praxi - Přerovsko, ve výši 
25.450,00 Kč;

Pro účel B Programu:

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov, 
IČ: 00097969, na aktivitu Ekoporadna ORNIS, ve výši 49.500,00 Kč;
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Pro účel C Programu:

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov, 
IČ: 00097969, na aktivitu Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, Přerov v roce 
2016, ve výši 200.000,00 Kč;

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace na podporu 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2016 níže uvedeným žadatelům na 
uvedené aktivity v uvedené výši:

Pro účel A Programu:

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kozlovská 44, 
IČ: 60782081, na aktivitu Přírodní zahrada, ve výši 22.000,00 Kč,

Duha klub Rodinka, pobočný spolek, se sídlem tř. 17. listopadu 16, Přerov, IČ: 71174826, na 
aktivitu Badatelsko-kreativní aktivity, ve výši 40.000,00 Kč,

Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Želatovská 8, Přerov, Přerov I-Město, IČ: 49558862, 
na aktivitu Dřevo, mulč a voda ve výši 30.000,00 Kč,

Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Máchova 14, IČ: 62350161, 
na aktivitu Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26–U zajíčků, 3. etapa, ve výši 23.200,00 Kč,

Mateřská škola Přerov, Komenského 25, sídlem Přerov, Přerov I-Město, Komenského 25, IČ: 
62350153, na aktivitu Zlaté dětské ručičky II, ve výši 13.068,00 Kč,

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24,
se sídlem Přerov 2, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu Školní soutěž a výukové programy s 
tematikou EVVO pro žáky OA Přerov, ve výši 36.000,00 Kč.

1459/42/11/2016 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. 
Jiří v Přerově

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na III. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově 
s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6,  IČ 451 80 199, ve výši 
50.000,00 Kč. Smlouva bude uzavřena pouze v případě, že na obnovu kaple sv. Jiří bude poskytnut 
finanční příspěvek z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR – Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón ČR.

1460/42/11/2016 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 
na území města Přerova pro rok 2016

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 
dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově 
významných staveb na území města Přerova pro rok 2016 s níže uvedenými žadateli v uvedené výši:

1. BRNOTEL s.r.o., se sídlem ul. Jana Uhra 159/1, Veveří,  IČ: 25593757,  na výměnu oken 
a klempířských prvků vnější fasády objetu Jiráskova ulice čp. 157,  Přerov, pozemek p.č. 54/1, 
k.ú. Přerov, ve výši 50.000,00 Kč,

2. Ing. V.L., na obnovu části městských hradeb ležících na pozemku p.č. 247, k.ú. Přerov, ve výši 
50.000,00 Kč.
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1461/42/11/2016 Vnitřní předpis č._2016, kterým se mění Vnitřní předpis č. 1/2015 
Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,            
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. _2016, kterým se mění Vnitřní předpis č. 
1/2015 Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu            
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

1462/42/11/2016 Uplatnění nároku na náhradu škody za nezákonné rozhodnutí

Rada města Přerova po projednání nesouhlasí s úhradou částky ve výši 3 900,- Kč bez DPH (tj. 4 
719,- Kč včetně DPH), jako náhradou škody podle zákona č. 82/1998 Sb. uplatněné společností Spro 
stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o., IČ 26823411, se sídlem Dolní Novosadská 516/84, 779 00 
Olomouc - Nové Sady, která vznikla nezákonným rozhodnutím Magistrátu města Přerova, č. j. 
MMPr/005590/2013/STAV/ZP/ČA ze dne 11.1.2013, vydaným za porušení obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2010, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území 
statutárního města Přerova.

1463/42/11/2016 Zásady pro udělování čestného občanství města Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Zásady pro 
udělování čestného občanství města Přerova ve znění varianty I. přílohy materiálu.

1464/42/11/2016 Podněty a připomínky z  16. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se 
podněty a připomínkami vznesenými na 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. V. Puchalský

Termín: 13.5.2016

V Přerově dne 21. 4. 2016

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


