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ZÁPIS

z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016

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

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

1. Zahájení primátor
2. Volba ověřovatele zápisu primátor
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 9 Ing. Měřínský
4.2 Obecně závazná vyhláška - loterie a jiné podobné hry – materiál 

na stůl
Ing. Měřínský

5. Rozvojové záležitosti
5.1 Plánovací smlouva p. Košutek
5.2 Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba - protihluková opatření p. Košutek
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Cyklostezka a chodník Velká Dlážka – uzavření smlouvy o dílo na 

dopracování dokumentací
Ing. Měřínský

6.2 Veřejná zakázka „Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. 
Na Návsi, Žeravice“ – schválení předběžného oznámení veřejného 
zadavatele

Ing. Měřínský

6.3 Veřejná zakázka „Energetická opatření Městského domu v 
Přerově“ – schválení předběžného oznámení veřejného 
zadavatele

Ing. Měřínský

6.4 Příprava projektů spolufinancovaných z ITI na zkvalitnění 
vzdělávací infrastruktury základních škol

Ing. Měřínský

6.5 „ Parkoviště, vnitroblok ul. Žižkova" Ing. Měřínský
6.6 Veřejná zakázka „Studie proveditelnosti sítě cyklistických 

komunikací propojující místní části s Přerovem“ – rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky/zrušení výběrového řízení

Ing. Měřínský

6.7 Veřejná zakázka „Plán udržitelné městské mobility (SUMP) města 
Přerova“ – rozhodnutí o výběru nabídky

Ing.arch. Horký

6.8 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně -
část stavebního objektu SO 02 Větev B“ - rozhodnutí o vyloučení 
uchazečů, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Ing. Měřínský

6.9 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Přerov –
Předmostí 10. Etapa (Tyršova, Teličkova)“ - rozhodnutí o zrušení 
zadávacího řízení – materiál na stůl

Ing. Měřínský
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7. Majetkoprávní záležitosti 
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 

věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – objektu bydlení č.p. 
406, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí 
pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731 a p.č. 732 v k.ú. Přerov 
(Velké Novosady 5).

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 
6868/164, p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163, p.č. 910/1,  
jehož součástí je objekt č.p. 631, p.č. 6868/162, p.č.6868/64 vše v 
k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
4394/1 v k.ú. Přerov .

p. Košutek

7.1.4 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
4394/1 v k.ú. Přerov .

p. Košutek

7.1.5 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku  statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1252/3, 
p.č. 1252/4, p.č. 1252/6, p.č. 1252/7, p.č. 1252/8  v k.ú.Přerov .

p. Košutek

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 
2167/7, p.č. 4969/5,  oba  v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod  
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  - části 
pozemku p.č. 198 v k.ú. Penčičky.

p. Košutek

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v  
majetku statutárního města Přerova  - pozemků p.č. 2637/15, p.č. 
2637/16, p.č. 2637/17, p.č. 3345/12, část p.č. 4724/1, za část 
pozemku p.č. 4669/1, v majetku fyzické osoby, vše v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1174 a p.č. 
531, oba v k.ú. Henčlov. 

p. Košutek

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemků  p.č.4996/1, 
p.č. 4996/2 a p.č. 4996/3 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 500/1 v 
k.ú. Dluhonice

p. Košutek

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 820/1 v 
k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Košutek

7.5.1 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).

p. Košutek

7.5.2 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).

p. Košutek

7.5.3 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).

p. Košutek
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7.5.4 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov – pozemku 
p.č. 4548/2 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.5.5 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov – pozemku 
p.č. 229/1 v k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

7.6.1 Přenechání bezúplatného užívání nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6724/1 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.7.1 1. Smlouva o právu provést stavbu na místní komunikace ul. 
Šířava v Přerově                                                                                                                                                    
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch 
statutárního města Přerova – k tíži pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. 
Přerova

p. Košutek

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
1042/1, p.č. 5747/1, p.č. 5752, vše v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.9.1 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov do vlastnictví Sociálních služeb města Přerova.

p. Košutek

7.9.2 Převod movité věci - kalorimetrického měřidla spotřeby tepla z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti 
Teplo Přerov a.s.

p. Košutek

7.12.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 13 ke zřizovací 
listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova.

p. Košutek

7.12.2 Čištění státních a krajských komunikací I., II., III. třídy p. Košutek
7.12.3 Vnitřní předpis o posuzování návrhů na kácení stromů p. Košutek
7.13.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře Ing. Měřínský
7.14.1 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 5300/1,p.č. 

5300/13, p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov- stavební objekt ,, SO 503 
přípojka teplovodu pro obchodní a nákupní centrum Kasárna 
Přerov “

p. Košutek

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 498 v k.ú. Dluhonice- rozšíření stávajícího sjezdu k rodinnému 
domu, Náves 33/42 Přerov V-Dluhonice.

p. Košutek

7.14.3 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 4672/1 v k.ú. 
Přerov- oprava havarijního stavu hlavního schodiště do bytového 
domu Osmek č.p. 528/3, Přerov

p. Košutek

7.14.4 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 4941 v k.ú. Přerov- plynovodní přípojka k rodinnému domu 
č.p.1711/19, ul. Bartošova v Přerově

p. Košutek

7.14.5 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 1062 v k.ú. Újezdec u Přerova- přípojka kanalizace do 
stávající kanalizační šachty.

p. Košutek

8. Školské záležitosti
8.1 Žádost o poskytnutí dotace – KSK Limit, z.s. Bc. Navrátil
8.2 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 

zřízených statutárním městem Přerovem  
Bc. Navrátil

9. Sociální záležitosti
9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil
9.2 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 

33 odst. 6 zákona 
Bc. Navrátil

10. Různé
10.1 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů

primátor
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10.2 Uzavření dohody o splátkách primátor
10.3 Delegování zástupců města na valné hromady nevládní neziskové 

organizace CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.
primátor

10.4 Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města 
Přerova

Ing.arch. Horký

10.5 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem

p. Košutek

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

11.1 Návrh na personální změny primátor
12. Závěr, tiskové zprávy

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, Ing. Petr Vrána

C.  Omluveni:

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

E.  Hosté: Jan Křemének - člen poroty –Soutěž o jednotný vizuální styl

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová
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1. ZAHÁJENÍ

Jednání 43. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 5. května 2016 
v 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 10 členů Rady 
města. Na jednání se dostavil později p. Radek Pospíšilík. Rada města Přerova byla schopna se 
právoplatně usnášet. 

2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Program:

Náměstek primátora pan Košutek:
Sdělil, že stahuje předlohy označené 43/7.6.1 Přenechání bezúplatného užívání nemovitých věcí         
ve vlastnictví statutárního města Přerova pozemku p.č. 6724/1 v k.ú. Přerov a 43/7.9.1 Bezúplatný 
převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví Sociálních služeb města 
Přerova.

Hlasování o navržené úpravě programu: 10 pro, 1omluven (p. Pospíšilík).

Hlasování o celém upraveném programu:  10 pro, 1omluven (p. Pospíšilík).

Ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze Rady města Přerova byl navržen Ing. Jiří Kohout.
Hlasování o ověřovateli:  9 pro, 1 se zdržel (Ing. Kohout),1omluven (p. Pospíšilík).

1465/43/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 43. schůze Rady města 
Přerova konané dne 5. května 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016,

2. schvaluje Ing. Jiřího Kohouta ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze Rady města Přerova.

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ

Nejsou předlohy.
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

1466/43/4/2016 Rozpočtové opatření č. 9

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, 1omluven (p. Pospíšilík).

1467/43/4/2016 Obecně závazná vyhláška - loterie a jiné podobné hry

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2016, o regulaci 
provozování loterií a jiných podobných her dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č. ..../2016, kterou se 
mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o zákazu provozování loterií a jiných podobných 
her na celém území města dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.

VARIANTA   III.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2016,       

o regulaci provozování loterií a jiných podobných her dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2016, 
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o zákazu provozování loterií     
a jiných podobných her na celém území města dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.

Nové znění:
Rada města Přerova po projednání odkládá projednání návrhu na změnu Obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2014, o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města.



7

Diskuse:
Předkladatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský:

 doporučil variantu II. usnesení.

Ing. Vrána:
 dal protinávrh – odložit projednání návrhu na změnu Obecně závazné vyhlášky              

č. 1/2014, o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města.

Hlasování o protinávrhu Ing. Vrány: 10 pro, 1omluven (p. Pospíšilík).

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

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

1468/43/5/2016 Plánovací smlouva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení č. 213/8/6/2015 ze dne 
13.7.2015, kterým bylo schváleno uzavření plánovací smlouvy

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření plánovací smlouvy bez 
finanční účasti statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem a žadateli 
panem P.M., paní L.R., manželi Mgr. J.K. a Mgr. B.K., manželi M.Ch. a D.Ch. na 
vybudování nové veřejné infrastruktury na pozemcích p. č. 1026, 1027/7 a p. č. 1028 v k. ú. 
Újezdec u Přerova.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Pavla Košutka        
k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 2 návrhu na usnesení a k jeho uzavření             
a podpisu.

Hlasování: 10 pro, 1omluven (p. Pospíšilík).

1469/43/5/2016 Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba - protihluková opatření

Rada města Přerova po projednání:

1. trvá na realizaci protihlukových opatření (protihlukových stěn) v rámci stavby Rekonstrukce 
žst. Přerov, 2. stavba tak, aby byla zajištěna maximální protihluková ochrana obyvatel 
místních částí Předmostí, Popovic a Lýsek,
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2. ukládá náměstkovi primátora Pavlovi Košutkovi zaslat dopis podle bodu 1. zástupcům 
Ministerstva dopravy a Správy železniční dopravní cesty, s. o.,

3. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje zajistit oponentní hlukovou studii,                
za podmínky finančního krytí.

Diskuse:
Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek:

 navrhl vypustit bod 3) usnesení.

Ing. Holan:
 navrhl doplnit na konec bodu 1) usnesení  … a přilehlé části Přerova, což je zejména         

Na Hrázi, Velká Dlážka.

Hlasování o návrhu Ing. Holana: 
Pro: p. Neuls, Ing. arch. Horký, p. Košutek, Ing. Vrána, Ing. Holan.
Zdrželi se: Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, Bc. Navrátil.
Omluven: p. Pospíšilík.

Hlasování návrhu předkladatele p. Košutka:
Pro: Ing. Vrána, p. Košutek, Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, Ing. Kohout, Ing. arch. Horký, 

p. Neuls.
Zdrželi se: Mgr. Netopilová, Bc. Navrátil.
Proti: Ing. Holan.
Omluven: p. Pospíšilík.

6. PŘÍPRAVA A  REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1470/43/6/2016 Cyklostezka a chodník Velká Dlážka – uzavření smlouvy o dílo            
na dopracování dokumentací

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje pokračování projektové přípravy pro stavební úpravy veřejných ploch a chodníků 
včetně cyklistické stezky na ulici Velká Dlážka v Přerově. Jedná se o plochy po pravé straně 
ve směru od okružní křižovatky Velká Dlážka – nábř. R. Lukaštíka až ke křižovatce Velká 
Dlážka – Lipnická

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 příslušných částí projektových dokumentací
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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 
aktualizace dokumentace pro ÚR (DÚR) včetně inženýrské činnosti (IČ) pro vydání ÚR         
za nabídkovou cenu 56 160 Kč bez DPH, na aktualizaci dokumentace pro stavební povolení 
(DSP) včetně IČ pro vydání SP za nabídkovou cenu 63 600 Kč bez DPH a na aktualizaci 
dokumentace pro provádění stavby (DPS) za nabídkovou cenu 72 000 Kč bez DPH                
za podmínky finančního krytí

Diskuse:
Ing. arch. Horký:

 dal podnět, aby se projednávaly projekty již v průběhu zpracování se správcem 
dotačního titulu. Platí to o všech projektech, u kterých se budeme ucházet o podporu 
z ITI. Dále navrhuje, aby byla realizována smíšená stezka pro pěší bez rozdělovacích 
pruhů, které v konečném důsledku zužují využitelnou šířku komunikace.

Hlasování: 10 pro, 1omluven (p. Pospíšilík).

Na jednání Rady města Přerova se dostavil v 13.29 hodin p. Pospíšilík – je přítomno 11 radních.

1471/43/6/2016 Veřejná zakázka „Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. Na 
Návsi, Žeravice“ – schválení předběžného oznámení veřejného 
zadavatele

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje předběžné oznámení veřejného zadavatele, dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb.,             
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce „Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. Na Návsi, Žeravice“, 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.

Hlasování: 10 pro, 1nehlasoval (p. Pospíšilík).
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1472/43/6/2016 Veřejná zakázka „Energetická opatření Městského domu v Přerově“ –
schválení předběžného oznámení veřejného zadavatele

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje předběžné oznámení veřejného zadavatele, dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb.,           
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce „Energetická opatření Městského domu v Přerově“, 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 „Energetická opatření Městského domu v Přerově“.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1473/43/6/2016 Příprava projektů spolufinancovaných z ITI na zkvalitnění vzdělávací 
infrastruktury základních škol

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení zpracování projektové dokumentace v rámci ITI Olomoucké aglomerace 
na  zkvalitnění vzdělávací infrastuktury základních škol a to konkrétně projektů:

a) ZŠ Přerov, Svisle 13
- Rekonstrukce a vybavení jazykové učebny a přírodovědné učebny v návaznosti na rozvoj konektivity 
celé školy
- Modernizace učebny školní dílny a vznik venkovní učebny rozšířením školního arboreta

b) ZŠ J.A. Komenského a MŠ Přerov - Předmostí, Hranická 14
- Vznik digitální jazykové laboratoře a vybudování experimentální učebny pro výuku fyziky, chemie, 
biologie a environmentální výchovy
- Modernizace učebny školní dílny a vznik venkovní učebny matematiky

c) ZŠ Přerov, Za mlýnem 1
- Vybudování víceúčelové venkovní učebny

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajistit dokumentaci na realizaci jednotlivých 
projektů v rámci ITI Olomoucké aglomerace (vypracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení a provádění stavby a všech souvisejících dokumentací, včetně vypracování 
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položkového rozpočtu na realizaci projektu). Dokumentace budou splňovat podmínky 
dotačního titulu.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1474/43/6/2016 „ Parkoviště, vnitroblok ul. Žižkova"

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení projektové přípravy na investiční akci: „Parkoviště, vnitroblok ulice 
Žižkova v Přerově".

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování projektových dokumentací        
v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby, 
včetně vydání příslušných rozhodnutí za podmínky finančního krytí.

3. ukládá Odboru rozvoje projednat záměr na tuto investiční akci s obyvateli této lokality 
pod gescí náměstka primátora Ing. Petra Měřínského.

Diskuse:
Ing. arch. Horký:

 navrhl doplnit bod 3) usnesení: uložit Odboru rozvoje projednat záměr na tuto investiční 
akci s obyvateli této lokality pod gescí náměstka primátora Ing. Petra Měřínského.

Hlasování o doplňujícím bodu 3) usnesení: 
Pro: Ing. arch. Horký, Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová, Ing. Měřínský, Ing. Vrána,       

Ing. Holan.
Proti: Ing. Kohout, p. Neuls, p. Pospíšilík.
Zdrželi se: p. Košutek, Bc. Navrátil.

Hlasování o celém doplněném usnesení: 11 pro jednomyslně.

1475/43/6/2016 Veřejná zakázka „Studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací 
propojující místní části s Přerovem“ – rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky/zrušení výběrového řízení

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

Rada města Přerova po projednání:
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VARIANTA  I.:
1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu na služby „Studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující 
místní části s Přerovem“ vázané na posouzení kvalifikace, posouzení nabídek, posouzení výše 
nabídkových cen a hodnocení nabídek,

2. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Studie 
proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující místní části s Přerovem“ uchazeče    
č. 4 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, Horní náměstí 367/5, 779 00 Olomouc, 
IČ: 64631109, z důvodu nesplnění požadavků na podání nabídek,

3. rozhodla o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby „Studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující místní 
části s Přerovem“, která byla předložena od společnosti UDIMO, spol. s r.o., Sokolská třída 
1204/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 44740069,

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností UDIMO, spol. s r.o., Sokolská třída 1204/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČ: 44740069, jako dodavatelem, předmětu plnění veřejné zakázky „Studie proveditelnosti sítě 
cyklistických komunikací propojující místní části s Přerovem“, dle přílohy č. 5. 

Cena za plnění bude činit 380 000,- Kč bez DPH, tj. 459 800,00 Kč vč. DPH.

5. 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.

VARIANTA  II.:
1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu na služby „Studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující 
místní části s Přerovem“ vázané na posouzení kvalifikace, posouzení nabídek, posouzení výše 
nabídkových cen a hodnocení nabídek

2. ruší výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Studie proveditelnosti sítě 
cyklistických komunikací propojující místní části s Přerovem“, v souladu s ustanovením čl. 
13.3., odst. 5 Zadávací dokumentace.

Diskuse:
Předkladatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský:

 Doporučil variantu II. usnesení.

Ing. arch. Horký:
 Dal protinávrh: variantu I. usnesení.

Hlasování o protinávrhu (varianta I. usnesení):
Pro: p. Neuls, Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, Ing. arch. Horký, p. Košutek.
Proti: p. Pospíšilík, Ing. Holan, Ing. Měřínský.
Zdrželi se: Bc. Navrátil, Ing. Vrána.
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1476/43/6/2016 Veřejná zakázka „Plán udržitelné městské mobility (SUMP) města 
Přerova“ – rozhodnutí o výběru nabídky

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, člen Rady města Přerova Ing.arch. Horký.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby „Plán udržitelné městské mobility (SUMP) města Přerova“ vázané 
na posouzení kvalifikace, posouzení nabídek, posouzení výše nabídkových cen a hodnocení 
nabídek,

2. rozhodla o výběru jediné nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Plán 
udržitelné městské mobility (SUMP) města Přerova“, která byla předložena jako společná 
nabídka společnostmi ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., Švabinského 1749/19, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 28614950 a UDIMO, spol. s r.o., Sokolská třída 
1204/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 44740069,

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo, ve znění dle přílohy č. 3 na plnění předmětu plnění veřejné 
zakázky „Plán udržitelné městské mobility (SUMP) města Přerova“, mezi statutárním městem 
Přerov, jako objednatelem, a společností ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., 
Švabinského 1749/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 28614950, která je na základě 
„Smlouvy o společnosti, uzavřené mezi společníky ACCENDO - Centrum pro vědu a 
výzkum, z.ú., Švabinského 1749/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 28614950 a 
UDIMO, spol. s r.o., Sokolská třída 1204/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 44740069 
dne 25.4.2016, pověřena jednáním se zadavatelem, vč. přípravy a podpisu smlouvy o plnění 
zakázky.

Cena za plnění bude činit 1 300 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 573 000,00 Kč vč. DPH.

4. 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.

Hlasování:
Pro: 10.
Zdržel se: Bc. Navrátil.

1477/43/6/2016 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně -
část stavebního objektu SO 02 Větev B“ - rozhodnutí o vyloučení 
uchazečů, 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:
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1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise 
ustanovené zadavatelem pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek 
veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně - část stavebního objektu SO 
02 Větev B“,

2. vylučuje, v souladu s ustanovením § 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z účasti v zadávacím řízení 
veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně - část stavebního objektu SO 
02 Větev B“ uchazeče STAVARON PR s.r.o., Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 
03831892, pro nesplnění požadavků dle § 71 odst. 7 zákona,

3. vylučuje, v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně - část stavebního objektu SO 02 Větev B“ 
uchazeče BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČ 02189330, pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu,

4. vylučuje, v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně - část stavebního objektu SO 02 Větev B“ 
uchazeče Libora Venclíka, Masarykova 427, 783 72, Velký Týnec, IČ 01512838, pro 
nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu,

5. vylučuje, v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně - část stavebního objektu SO 02 Větev B“ 
uchazeče DRAPLSTAV GROUP s.r.o., U Hřiště 413, 768 32 Zborovice, IČ 01492853, pro 
nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu,

6. vylučuje, v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně - část stavebního objektu SO 02 Větev B“ 
uchazeče Milana Oračka, Hněvotín 158, 78347 Hněvotín, IČ 46555731, pro nesplnění 
kvalifikace v požadovaném rozsahu,

7. rozhodla, v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně - část stavebního objektu SO 02 Větev B“, 
která byla předložena uchazečem SISKO s.r.o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 
Přerov, IČ 47155558,

8. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností SISKO s.r.o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 47155558, 
jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně - část 
stavebního objektu SO 02 Větev B“.

               
Cena za plnění bude činit 370.909,00 Kč bez DPH, tj. 448.800,00 Kč vč. DPH.

V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost               
k uzavření smlouvy, bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem v pořadí dle ustanovení § 82 odst. 4 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

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. 1251/37/6/2016, ze dne 18.02.2016.
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Hlasování:
Pro: 10
Zdržel se: Mgr. Puchalský.

1478/43/6/2016 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 
10. Etapa (Tyršova, Teličkova)“ - rozhodnutí o zrušení zadávacího 
řízení

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 komise pro otevírání obálek a hodnotící komise 
ustanovené zadavatelem pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek 
veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. Etapa (Tyršova, 
Teličkova)“,

2. ruší, v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,       
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávací řízení veřejné zakázky na stavební 
práce „Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. Etapa (Tyršova, Teličkova)“, 
zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení § 27 zákona.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

Přestávka 14.00 – 14.15 hodin.

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

1479/43/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do vlastnictví statutárního města Přerov – objektu bydlení č.p. 406, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 
731 a pozemků p.č. 731 a p.č. 732 v k.ú. Přerov (Velké Novosady 5)

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 neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod nemovitostí - objektu bydlení č.p. 406, příslušném k části obce Přerov I-Město, 
který je součástí pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731, zast. pl. a nádvoří, o výměře 421 m2      
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a p.č. 732, ost. pl., manipulační plocha, o výměře 886 m2,  vše v k.ú. Přerov (Velké Novosady 
5) z vlastnictví společnosti První KPU, s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Kojetínská 3036/56, 
IČ 29446635 do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k nemovitostem -
objektu bydlení č.p. 406, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku
p.č. 731 a pozemků p.č. 731, zast. pl. a nádvoří, o výměře 421 m2 a p.č. 732, ost. pl., 
manipulační plocha, o výměře 886 m2,  vše v k.ú. Přerov (Velké Novosady 5) ve vlastnictví 
společnosti První KPU, s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Kojetínská 3036/56, IČ 29446635.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody o zrušení 
předkupního práva k nemovitostem - objektu bydlení č.p. 406, příslušném k části obce Přerov 
I-Město, který je součástí pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731, zast. pl. a nádvoří, o výměře 
421 m2 a p.č. 732, ost. pl., manipulační plocha, o výměře 886 m2,  vše v k.ú. Přerov (Velké 
Novosady 5) mezi statutárním městem Přerov a společností První KPU, s.r.o., se sídlem 
Přerov I-Město, Kojetínská 3036/56, IČ 29446635, ve znění dle přílohy č. 1.

Hlasování:
Pro: 10.
Zdržel se: Ing. Holan.

1480/43/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 6868/164, p.č. 
6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163, p.č. 910/1,  jehož součástí je 
objekt č.p. 631, p.č. 6868/162, p.č.6868/64 vše v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodování o záměru statutárního 
města Přerova – úplatných převodech nemovitých věcí uvedených v bodech 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 
z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 
70994226  do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod části pozemku p.č. 6868/83, označeného dle geometrického plánu č. 6184-
31/2015_a jako pozemek p.č. 6868/164, ost. pl., dráha, o výměře 2.328 m2, v k.ú. Přerov z 
vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 
70994226  do vlastnictví statutárního města Přerov.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod pozemků p.č. 6868/154, ost. pl., ost. dopravní pl., o výměře 197 m2, p.č. 
6868/155, ost.pl., ost. dopravní pl., o výměře 220 m2, část pozemku p.č. 6868/83, označeného 
dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a jako pozemek p.č. 6868/163, ost. pl., dráha, o 
výměře 2.872 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, 
Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226  do vlastnictví statutárního města Přerov.

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod pozemku p.č. 910/1, zast. pl. a nádvoří, o výměře 742 m2, jehož součástí je 
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stavba pro dopravu č.p. 631, příslušná k části obce Přerov I-Město,  Husova 3, v k.ú. Přerov z 
vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 
70994226  do vlastnictví statutárního města Přerov.

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod pozemku p.č. 6868/162, ost. pl., dráha, o výměře 1.076 m2, na němž stojí 
stavba parkovacího domu pro kola ve vlastnictví společnosti Přerovská rozvojová s.r.o., v k.ú. 
Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, 
IČ 70994226  do vlastnictví statutárního města Přerov.

VARIANTA  I.
6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova –

úplatný převod pozemku p.č. 6868/64, zast. pl. a nádvoří, o výměře 94 m2, na němž stojí  
stavba obchod  č.p. 2949, příslušná k části obce Přerov I-Město, (ve vlastnictví I.B,   a V.P.,  
v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 
1222, IČ 70994226  do vlastnictví statutárního města Přerov.

VARIANTA  II.:
6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –

úplatný převod pozemku p.č. 6868/64, zast. pl. a nádvoří, o výměře 94 m2, na němž stojí  
stavba obchod  č.p. 2949, příslušná k části obce Přerov I-Město, (ve vlastnictví I.B.  a V.P.),  
v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 
1222, IČ 70994226  do vlastnictví statutárního města Přerov.

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod objektu obchodu č.p. 2949, příslušného k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 6868/64, zast. pl. a nádvoří, o výměře 94 m2, (ve vlastnictví společnosti České 
dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226),   z vlastnictví I.B.       
a   V.P.,  v k.ú. Přerov  do vlastnictví statutárního města Přerov.

8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod prodejního stánku, na pozemku p.č. 6868/83, ost. pl., dráha,  (ve vlastnictví 
společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226),   z 
vlastnictví K.J.,  v k.ú. Přerov  do vlastnictví statutárního města Přerov.

Nové znění:
Rada města Přerova po projednání se neusnesla podat návrh Zastupitelstvu města Přerova ve 
věci záměru statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví 
statutárního města Přerov – pozemků p.č. 6868/164, p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163, 
p.č. 910/1,  jehož součástí je objekt č.p. 631, p.č. 6868/162, p.č.6868/64 vše v k.ú. Přerov.

Diskuse:
Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek:

 Doporučil body 1 – 5) usnesení a bod 6) ve variantě I. usnesení.

Hlasování o bodech 1 – 5) a bodu 6) usnesení ve variantě I.:
Pro: p. Pospíšilík, Ing. arch. Horký, Ing. Měřínský, p. Košutek, Ing. Holan.
Proti: Mgr. Puchalský.
Zdrželi se: p. Neuls, Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Bc. Navrátil, Ing. Vrána.
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1481/43/7/2016 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1       
v k.ú. Přerov 

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1, ost. plocha,          
o výměře cca 16 m2,  v k.ú. Přerov.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1482/43/7/2016 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v 
k.ú. Přerov 

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1, ost. plocha,          
o výměře cca 10 m2, v k.ú.Přerov.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1483/43/7/2016 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku  statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1252/3, p.č. 
1252/4, p.č. 1252/6, p.č. 1252/7, p.č. 1252/8  v k.ú.Přerov 

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního 
města Přerova – pozemků  p.č. 1252/3, p.č. 1252/4, p.č. 1252/6, p.č. 1252/7, p.č. 1252/8 , vše zast. 
plocha a nádvoří, každá o výměře 17 m2, vše  v k.ú.Přerov.

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

statutárního města Přerova - úplatném převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města 
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Přerova –  pozemků p.č. 1252/3, p.č. 1252/4, p.č. 1252/6, p.č. 1252/7, p.č. 1252/8 , vše zast. 
plocha a nádvoří, každá o výměře 17 m2, vše  v k.ú.Přerov .

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1252/3, 
p.č. 1252/4, p.č. 1252/6, p.č. 1252/7, p.č. 1252/8 , vše zast. plocha a nádvoří, každá o výměře 
17 m2, vše  v k.ú.Přerov .

Diskuse:
Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek:

 Doporučil variantu II. usnesení.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
 Dal protinávrh: variantu I. usnesení.

Hlasování o protinávrhu (varianta I. usnesení):
Pro: 9.
Zdrželi se: Bc. Navrátil, p. Košutek.

1484/43/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 2167/7, p.č. 
4969/5,  oba  v k.ú.  Přerov

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

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. 3/8 pozemků p.č. 2167/7, ost. plocha, o výměře 898 m2, p.č. 4969/5, ost. plocha,        
o výměře 24 m2, oba v k.ú.  Přerov, ve vlastnictví Dr. Ing. K.D., k podílu id. 3/8  pozemků 
p.č.2167/7, ost. plocha, o výměře 898 m2, p.č. 4969/5, ost. plocha, o výměře 24 m2, oba v k.ú.  
Přerov, ve vlastnictví  K.K. , k podílu id. 2/8 pozemků p.č. 2167/7, ost. plocha, o výměře 898 
m2,  p.č. 4969/5, ost. plocha, o výměře 24 m2, oba v k.ú.  Přerov, ve vlastnictví R.N., 
vyznačené na situaci.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit   neschválit záměr statutárního města 
Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  – podílu id. 
3/8  pozemků p.č.2167/7, ost. plocha, o výměře 898 m2, p.č. 4969/5, ost. plocha, o výměře     
24 m2, oba v k.ú.  Přerov, ve vlastnictví Dr. Ing. K.D.,  podílu id. 3/8  pozemků p.č. 2167/7, 
ost. plocha, o výměře 898 m2, p.č. 4969/5, ost. plocha, o výměře 24 m2, oba v k.ú. Přerov,      
ve vlastnictví  K.K.,  podílu id. 2/8 pozemků p.č. 2167/7, ost. plocha, o výměře 898 m2,  p.č. 
4969/5, ost. plocha, o výměře 24 m2, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví R.N., vyznačené na 
situaci.

Diskuse:
Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek:

 Doporučil v bodě 2) usnesení – neschválit záměr
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Hlasování o změnu v bodě 2) usnesení (neschválit záměr):
Pro: 9.
Zdrželi se: Ing. Holan, Ing. arch. Horký.

Hlasování o celém upraveném usnesení:
Pro: 9.
Zdrželi se: Ing. Holan, Ing. arch. Horký.

1485/43/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod  nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova  - části pozemku p.č. 198       
v k.ú. Penčičky

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod 
částí pozemků p.č. 198, trvalý travní porost,  o výměře cca 3 m2, v k.ú. Penčičky.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1486/43/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí                 
v  majetku statutárního města Přerova  - pozemků p.č. 2637/15, p.č. 
2637/16, p.č. 2637/17, p.č. 3345/12, část p.č. 4724/1, za část pozemku 
p.č. 4669/1, v majetku fyzické osoby, vše v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu nemovitých věcí v  majetku statutárního města 
Přerova  - pozemků p.č. 2637/15, zast. plocha a nádvoří, o výměře 56 m2, p.č. 2637/16, zast. plocha     
a nádvoří, o výměře 42 m2,  p.č. 2637/17, ost. plocha, o výměře 34 m2, p.č. 3345/12, zast. plocha         
a nádvoří, o výměře 109 m2,  část p.č. 4724/1, ost. plocha o výměře 248 m2, vše v k.ú. Přerov, za část 
pozemku p.č. 4669/1, ost. plocha, o výměře 581 m2, v k.ú. Přerov, v  majetku V.L.

VARIANTA  II.:
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu nemovitých věcí v  majetku statutárního 

města Přerova část pozemku p.č. 4724/1, ost. plocha o výměře 248 m2, vše v k.ú. Přerov,       
za část pozemku p.č. 4669/1, ost. plocha, o výměře 581 m2, v k.ú. Přerov, v majetku V.L.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova směnu nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –
pozemků p.č. 2637/15, zast. plocha a nádvoří, o výměře 56 m2, p.č. 2637/16, zast. plocha         
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a nádvoří, o výměře 42 m2,  p.č. 2637/17, ost. plocha, o výměře 34 m2, p.č. 3345/12, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 109 m2, vše v k.ú. Přerov, za část pozemku p.č. 4669/1, ost. 
plocha, o výměře 581 m2, v k.ú. Přerov, v  majetku V.L.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
směnu nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 2637/15, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 56 m2, p.č. 2637/16, zast. plocha a nádvoří, o výměře 42 m2,  p.č. 
2637/17, ost. plocha, o výměře 34 m2, p.č. 3345/12, zast. plocha a nádvoří, o výměře 109 m2, 
vše v k.ú. Přerov, za část pozemku p.č. 4669/1, ost. plocha, o výměře 581 m2, v k.ú. Přerov,     
v majetku V.L.

Diskuse:
Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek:

 Doporučil variantu I. usnesení.

Hlasování o variantě I. usnesení:
Pro: Bc. Navrátil, Ing. Měřínský, p. Košutek.
Proti: Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, Ing. arch. Horký.
Zdrželi se: Mgr. Puchalský, Ing. Vrána, Ing. Holan, p. Pospíšilík, p. Neuls.

Hlasování o variantě II. usnesení: 11 pro jednomyslně.

1487/43/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí            
v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1174 a p.č. 531, 
oba v k.ú. Henčlov

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku pozemků 
p.č. 1174, sportoviště a rekreační plocha, o výměře  10309 m2  a p.č. 531, sportoviště a rekreační 
plocha, o výměře 270 m2, oba v k.ú. Henčlov.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1488/43/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemků  p.č.4996/1, p.č. 4996/2      
a p.č. 4996/3 v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem části pozemku p.č. 4996/1, ost. plocha,      
o výměře 39 m2, v k.ú. Přerov.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov – prodloužení nájemní smlouvy ze dne 1.7.2006, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.6.2011, na část pozemku p.č. 4996/2, ost. pl.,  o výměře 28 m2

a část p.č. 4996/3, ost. pl.,  o výměře 80 m2, v k.ú. Přerov, uzavřené mezi statutárním městem 
Přerov, jako pronajímatelem a společností CYLINDR-CAFFE, s.r.o., se sídlem Bystřice pod 
Hostýnem, Tyršova 642, IČ 25562061, jako nájemcem.

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (p. Pospíšilík).

1489/43/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 500/1 v k.ú. 
Dluhonice

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 
pozemku p.č. 500/1, ostatní plocha, o výměře cca 1 m2 v k.ú. Dluhonice.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1490/43/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 820/1 v k.ú. Kozlovice 
u 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. 820/1, orná půda, o výměře cca 92 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1491/43/7/2016 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)

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

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí s postoupením 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, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem  a společností Fun 
Creation s.r.o., se sídlem Olomouc, Havelkova 88/2,  IČ 01759434, jako nájemcem,               
na základě dohody o postoupení nájemní smlouvy uzavřené mezi  společností Fun Creation 
s.r.o., se sídlem Olomouc, Havelkova 88/2,  IČ 01759434, jako postupitelem a Michaelou 
Pickovou, místem podnikání Olomouc – Nová Ulice, Okružní 1214/7, IČ 73121851, jako
postupníkem.

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.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1492/43/7/2016 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)

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
23.11.2012 na prostor sloužící 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 uzavřené mezi statutárním městem 
Přerov, jako pronajímatelem a společností Obnova komínů s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, 
Vsadsko 1911/24, IČ 25833367, jako nájemcem, ke dni 31.5.2016, ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal

Termín: 31.5.2016

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící 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 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Ing. Jaroslavem Schönem, místem 
podnikání Přerov I-Město, Vsadsko 1911/24, IČ 11557893, jako nájemcem, ve znění dle 
přílohy č. 2. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, s účinností 
od 1.6.2016. Výše nájemného bude činit 28.000,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.000,-Kč/m2/rok (dle 
vnitřního předpisu č. 7/09) a bude navýšeno o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu bude 
využití prostoru jako kanceláře. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal

Termín: 31.5.2016
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3. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1  
a 2 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1493/43/7/2016 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)

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 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, mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a R.B., jako nájemcem, ve znění dle přílohy.  Nájem bude uzavřen na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 15.000,-Kč/rok (bez 
DPH) a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH s ohledem na účel využití pro parkování. 
Účelem nájmu bude využití prostoru pro parkování motocyklů. Náklady na spotřebované 
energie nebudou hrazeny.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal

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.

Hlasování: 8 pro, 3 se zdrželi (Bc. Navrátil, Ing. Holan, p. Neuls)

1494/43/7/2016 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov – pozemku p.č. 
4548/2 v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje   odkládá schválení uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 4548/2, ost. pl., ost. 
komunikace, o výměře 2.255 m2, včetně účelové komunikace sloužící jako parkoviště, veřejné 
zeleně a veřejného osvětlení, vybudovaných na tomto pozemku, v k.ú. Přerov mezi společností 
SOC Mlýn s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Za Mlýnem 602/2, IČ 03579832, jako 
pronajímatelem a statutárním městem Přerov, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem 
bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účelem nájmu bude parkování 
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vozidel pro veřejnost. Výše nájemného bude činit 49.200,-Kč/rok (bez DPH), tj. 21,80/m2/rok   
a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.

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.

2. ukládá náměstkovi primátora Pavlu Košutkovi dojednat za tutéž cenu obě parkoviště, 
tedy i p.č. 4546.

Diskuse:
Náměstek primátora Ing. Měřínský:

 Navrhl rozšířit o pozemek parkoviště p.č. 4546

Primátor Mgr. Puchalský:
 Dal protinávrh: bod 1) usnesení – odkládá schválení uzavření nájemní smlouvy …

a bod 2) usnesení – ukládá náměstkovi primátora Pavlu Košutkovi dojednat za tutéž 
cenu obě parkoviště, tedy i p.č. 4546.

Hlasování o protinávrhu primátora: 11 pro jednomyslně.

Z účasti na jednání Rady města Přerova v době od 15.05 – 15.25 hodin se omluvil Ing. Vrána – je 
přítomno 10 radních.

1495/43/7/2016 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov – pozemku p.č. 
229/1 v k.ú. Lověšice 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 nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 229/1, ost. pl., manipulační plocha, 
o výměře 72 m2,  v k.ú. Lověšice u Př., mezi společností ČSAD Ostrava a.s., se sídlem 
Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, IČ 45192057, jako pronajímatelem                  
a statutárním městem Přerov, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen         
na dobu neurčitou, s účinností od 1.5.2016. Účelem nájmu bude využití části pozemku             
k provádění zkoušky z praktické jízdy uchazečů o řidičská oprávnění - motocykly. Výše 
nájemného bude činit 6.000,-Kč/rok (bez DPH)  a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal

Termín: 31.5.2016
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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.

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

Přestávka 15.07 – 15.15 hodin.

7.6.1. Přenechání bezúplatného užívání nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 6724/1 v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání

1. souhlasí s přenecháním pozemku p.č.6724/1, ost. plocha, o výměře 41.981 m2 do 
bezúplatného užívání 1. FC Viktorie Přerov, o.s., se sídlem Sokolská 28, 75002 Přerov, IČ 
66743338, když vypůjčitelem je TJ Spartak Přerov, se sídlem Bezručova 4, 750 02 Přerov, IČ 
00534935. Účelem bezúplatného užívání je využití pozemku pro zabezpečení sportovní 
činnosti.

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

Odpovídá: Ing. M. Dohnal

Termín: 30.6.2016

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek oznámil stažení předlohy před 
hlasováním o programu.

1496/43/7/2016 1. Smlouva o právu provést stavbu na místní komunikace ul. Šířava v 
Přerově                                                                                                                                                                
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Obchodní galerie Přerov – přechod přes 
ulici Šířava“   na místní komunikaci na pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerov, mezi statutárním 
městem Přerov, jako vlastníkem místní komunikace na pozemku a společností GALERIE 
Přerov s.r.o., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, IČ: 29287138, jako stavebníkem ve znění 
dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal

Termín: 30.6.2016

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

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti 
odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat přechod pro chodce 
se středovým ostrůvkem 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 přechodu pro chodce a středového ostrůvku  k  tíži pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerova, 
ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 70960399 to ve 
prospěch statutárního města Přerova.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou.

  Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, 
Jeremenkova 40a, IČ: 70960399, jako budoucím povinným a vlastníkem pozemku, statutárním 
městem Přerov, jako budoucím oprávněným a společností GALERIE Přerov s.r.o., se sídlem 
Prostějov, Dukelská brána 7, IČ: 29287138, jako investorem a stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 2.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do jednoho měsíce, ode dne, 
kdy statutární město Přerov, jako budoucí oprávněný z věcného břemene, doručí budoucímu 
povinnému návrh smlouvy, včetně geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene –
služebnosti a znaleckého posudku, kterým bude stanovena výše jednorázové úhrady za zřízení 
věcného břemene – služebnosti a předávací protokol stavby. Investor je povinen do 1 měsíce             
od vydání kolaudačního souhlasu stavby „Obchodní galerie Přerov – Přechod přes ulici Šířava“ 
prokazatelně doručit budoucímu povinnému geometrický plán s vyznačením rozsahu věcného 
břemene služebnosti a předávací protokol stavby. Vyhotovení znaleckého posudku zajistí budoucí 
povinný. Investor bude hradit veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti.

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

1497/43/7/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 
na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 1042/1, p.č. 
5747/1, p.č. 5752, vše v k.ú. Přerov

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

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                
z věcného břemene zřídit a provozovat vodovodní řad, a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího v právu chůze a jízdy spočívající ve vstupu, vjíždění všemi dopravními 
prostředky a stavebními mechanismy  v souvislosti s opravami, údržbou, modernizací nebo 
zlepšením výkonnosti vodovodního řadu a jeho likvidaci  k  tíži pozemků p.č.1042/1, p.č. 
5747/1, p.č. 5752, vše v k.ú. Přerov,  a to ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizací, dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 
Olomouc, IČ 70994234,  a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene –
služebnosti. 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 Přerovem, jako budoucím 
povinným z věcného břemene - služebnosti  a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, 
dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, IČ 
70994234, jako oprávněným z věcného břemene. Smlouva  bude uzavřena na dobu neurčitou, dle 
přílohy č. 1

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání 
dokončené stavby vodovodního řadu  (stanovené příslušnými právními předpisy) do 3 měsíců ode dne, 
kdy budoucí oprávněný předloží budoucímu povinnému z věcného břemene - služebnosti  
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích 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. Oprávněný z věcného břemene - služebnosti 
uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek 
za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru nemovitostí.

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „ Rekonstrukce areálu HZS Přerov“, 
vodovodní řad,  na pozemcích p.č.1042/1, p.č. 5747/1, p.č. 5752, vše v k.ú. Přerov, mezi 
statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a Správou železniční a dopravní cesty, 
státní organizací, dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 
58 Olomouc, IČ 70994234, jako stavebníkem, dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal

Termín: 30.6.2016

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

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

7.9.1 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov do 
vlastnictví Sociálních služeb města Přerova.

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

Rada města Přerova po projednání



29

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věci uvedené v příloze č. 1,  z vlastnictví 
statutárního města Přerov do vlastnictví příspěvkové organizaci Sociální služby města 
Přerova, se sídlem Přerov I-Město, Kabelíkova 3217/14a, IČ 49558854, ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal

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.

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek oznámil stažení předlohy před 
hlasováním o programu.

1498/43/7/2016 Převod movité věci - kalorimetrického měřidla spotřeby tepla               
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti 
Teplo Přerov a.s.

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

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod movité věci - kalorimetrického měřidla spotřeby tepla Landis Gyr 
T550 ultraheat, typ UH50-A38C-CZ00-G, výr.č. 68089272, z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Blahoslavova 
1499/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní cenu ve výši 100,- Kč, navýšených o DPH     
v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal

Termín: 31.5.2016

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

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

1499/43/7/2016 Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - dodatek č. 13 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dodatku č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, 
se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 
1  ze dne 2.11.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 
14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 
1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, dodatku č. 10 ze dne 
17.9.2013, dodatku č. 11 ze dne 15.9.2014 a dodatku č. 12 ze dne 20.4.2015, kterým se z majetku 
svěřeného k hospodaření vyjímají movité věci – přístroje a zvláštní technická zařízení, inv. č. 018-
00000062 v účetní hodnotě 222.753,87 Kč, inventář, inv. č. 018-00000063 až 018-00000065,              
v celkové účetní hodnotě 559.300,-Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 3.000,-Kč, inv. č. 
018-00000021 až 018-00000061, v  celkové účetní hodnotě 396.675,15Kč a drobný dlouhodobý 
hmotný majetek do 3.000,-Kč, inv. č. 018-00000076, 018-00000078 až 018-00000138, v celkové 
účetní hodnotě 115.527,98Kč,  ve znění dle přílohy.

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

Na jednání Rady města Přerova se dostavil v 15.25 Ing. Vrána – je přítomno 11 radních.

1500/43/7/2016 Čištění státních a krajských komunikací I., II., III. třídy 

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit v průběhu roku 2016 čištění státních         
a krajských komunikací I., II. a III. třídy na území města Přerova (mimo režim zimní údržby) a to 2 x 
ročně v rozsahu dle přiloženého seznamu komunikací, maximálně do výše 100 tis. Kč, vč. DPH            
v rámci objemu finančních prostředků schválených v rozpočtu Odboru správy majetku a komunálních 
služeb pro tento účel.

VARIANTA  II.:
1. neukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit v průběhu roku 2016 čištění 

státních a krajských komunikací I., II. a III. třídy na území města Přerova (mimo režim zimní 
údržby) a to 2 x ročně v rozsahu dle přiloženého seznamu komunikací, maximálně do výše 
100 tis. Kč, vč. DPH v rámci objemu finančních prostředků schválených v rozpočtu Odboru 
správy majetku a komunálních služeb pro tento účel.

2. ukládá náměstkovi primátora Pavlu Košutkovi projednat s příslušnou správou 
komunikací I., II, a III. třídy odpovědnost za čištění.

Diskuse:
Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek:

 Doporučil variantu I. usnesení.
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Náměstek primátora Ing. Měřínský:
 Dal protinávrh: varianta II. usnesení a bod 2) usnesení – ukládá náměstkovi primátora 

Pavlu Košutkovi projednat s příslušnou správou komunikací I., II, a III. třídy 
odpovědnost za čištění.

Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského (varianta II. a bod 2) usnesení): 11 pro jednomyslně.

1501/43/7/2016 Vnitřní předpis o posuzování návrhů na kácení stromů

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č.../2016 o posuzování návrhů na kácení 
stromů, ve znění dle přílohy č. 1.

Nové znění:
Rada města Přerova po projednání navrhuje odložit projednání vnitřního předpisu č.../2016                 
o posuzování návrhů na kácení stromů, do jeho projednání a schvalovacího doporučení v komisi 
životního prostředí.

Diskuse:
Primátor Mgr. Puchalský:

 Dal protinávrh:  odložit projednání vnitřního předpisu č.../2016  o posuzování návrhů   
na kácení stromů, do jeho projednání a schvalovacího doporučení v komisi životního 
prostředí.

Hlasování o protinávrhu primátora: 11 pro jednomyslně. 

1502/43/7/2016 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

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

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem 

Přerovem jako věřitelem a E.O., nájemkyní bytové jednotky  v objektu k bydlení , příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku v k.ú. Přerov  jako dlužníkem o splátkách pohledávek 
statutárního města Přerova za E.O. na nájemném z bytu, zálohách na plnění spojená s 
užíváním bytu, a na poplatku a úroku z prodlení k datu 16.05.2016 v celkové částce 41.624,00 
Kč  dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 8.799,00 Kč a 
poplatek z prodlení k datu 16.05.2016 činí 32.825,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 500,00 
Kč/měs. se lhůtou splatnosti 83 měsíců/500,00 Kč a 1 měs./124,00 Kč ode dne uzavření 
dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše 
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dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze 
splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

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

VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a E.O., nájemkyní bytové jednotky v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov 
I – Město, na pozemku v k.ú. Přerov jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města 
Přerova za E.O. na nájemném z bytu, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, a na poplatku         
a úroku z prodlení k datu 16.05.2016  v celkové částce 41.624,00 Kč -  dluh na nájemném a zálohách 
na plnění spojená s užíváním bytu činí 8.799,00 Kč a poplatek z prodlení k datu 16.05.2016 činí 
32.825,00 Kč,  a to v měsíčních splátkách 500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 83 měsíců/500,00 Kč     
a 1 měs./124,00 Kč měsíců ode dne uzavření dohody.

Diskuse:
Předkladatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský:

 Doporučil variantu II. usnesení.

Hlasování o variantě II. usnesení: 11 pro jednomyslně.

1503/43/7/2016 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 5300/1,p.č. 5300/13, 
p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov- stavební objekt ,,SO 503 přípojka 
teplovodu pro obchodní a nákupní centrum Kasárna 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. 5300/1 ostatní plocha 
19749 m2, p.č. 5300/13 ostatní plocha 2312 m2, p.č. 5290/103 ostatní plocha 927 m2 v k.ú. 
Přerov mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a společností Teplo Přerov a.s., se sídlem Blahoslavova 1499/7, 750 02 
Přerov, IČO: 25391453,  jako žadatelem dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal

Termín: 5.8.2016

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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1504/43/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č.  v 
k.ú. Dluhonice- rozšíření stávajícího sjezdu k rodinnému domu,  
Přerov V-Dluhonice

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, ostatní plocha                     
o výměře 1748 m2 v k.ú. Dluhonice mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 
709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a MUDr. H.J. , jako žadatelem, ve znění dle 
přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal

Termín: 5.8.2016

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1505/43/7/2016 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 4672/1 v k.ú. Přerov-
oprava havarijního stavu hlavního schodiště do bytového domu Osmek 
č.p. 528/3, 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. 4672/1 ostatní plocha 
18341 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 
750 11, jako vlastníkem pozemku a Společenstvím vlastníků bytových jednotek domu Osmek 
528 v Přerově, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Osmek 528/3, PSČ 750 02 Přerov, IČO: 
25892541,  jako žadatelem dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal

Termín: 5.8.2016

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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1506/43/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. 
Přerov- plynovodní přípojka k rodinnému domu, ul. Bartošova v 
Přerově

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, ostatní plocha o výměře 
2465 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 
750 11, jako vlastníkem pozemku a p. V.V. a pí J.V., jako žadatelem, ve znění dle přílohy 
č.1.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal

Termín: 5.8.2016

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1507/43/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. 
Újezdec u Přerova- přípojka kanalizace do stávající kanalizační šachty

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, vodní plocha o výměře 
4878 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 
709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a pí H.F. , jako žadatelem, ve znění dle přílohy 
č.1.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal

Termín: 5.8.2016

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 se zdržel (Ing. arch. Horký).
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8.ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

1508/43/8/2016 Žádost o poskytnutí dotace – KSK Limit, z.s.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit schvaluje poskytnutí dotace ve výši
20.000 Kč 4.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem KSK Limit, z.s., IČ: 04995619, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, U Tenisu 851/1, na pořádání turisticko-běžeckého závodu „Přerovské 
KOPKY“, který se uskuteční dne 17. 9. 2016. 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. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotace v souladu s podmínkami 
stanovenými ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2016

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

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet
po úpravě

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

141,7 - 20,0
- 4,0

121,7
137,7

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 
(individuální dotace)

3 190,0 + 20,0
+ 4,0

3 210,0
3 194,0

VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem KSK 
Limit, z.s., IČ: 04995619, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Tenisu 851/1, na pořádání turisticko-
běžeckého závodu „Přerovské KOPKY“, který se uskuteční dne 17. 9. 2016.

Diskuse:
Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil:

 Doporučil variantu I. a dotaci ve výši 4.000 Kč.

Ing. Kohout:
 Dotaci v této výši schvaluje rada a materiál nemusí být předložen zastupitelstvu.

Hlasování o variantě I. usnesení a dotaci ve výši 4.000 Kč: 11 pro jednomyslně.
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1509/43/8/2016 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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: 15.5.2016

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

9.SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

1510/43/9/2016 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.  7 (1+1), o ploše 46,91 m2, v domě č. p. 1946, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 930, v k. ú. Přerov, (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní B.D., za nájemné ve výši 1.788 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 11. 2016 s možností prodloužení.  Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 (1+1), o ploše 63,60 m2, v domě č. p. 1948, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1165, v k. ú. Přerov, (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní R.O., za nájemné ve výši 2.837 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 11. 2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 36,87 m2, v domě č. p. 2509, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/9, v k. ú. Přerov, (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem Š.Z., za nájemné ve výši 1.524 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 30. 11. 2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 (1+2), o ploše 47,36 m2, v domě č. p. 2147, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1154, v k. ú. Přerov, (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem Z.H., za nájemné ve výši 2.112 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
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dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 30. 11. 2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+2), o ploše 46,01 m2, v domě č. p. 2148, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1153, v k. ú. Přerov, (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s panem D.K., za nájemné ve výši 2.052 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 30. 11. 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 č. 1 (2+1), o ploše 55,28 m2, v domě č. p. 2512, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/9, v k. ú. Přerov, (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní M.V., za nájemné ve výši 2.458 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 30. 11. 2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 53,36 m2,v domě č. p. 2512, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/9, v k. ú. Přerov, (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní M.Z., za nájemné ve výši 2.373 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 30. 11. 2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (0+1), o ploše 38,74 m2, v domě č. p. 1948, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1165, v k. ú. Přerov, (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s panem A.Z., za nájemné ve výši 1.914 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 30. 11. 2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 82 (1+1), o ploše 52,97 m2,v 
domě č. p. 576, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. 
Přerov, (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9), s paní M.L., za nájemné ve výši 1.879 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou do 30. 11. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

VARIANTA I.:
10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 (1+1), o ploše 28,80 m2, v domě č. p. 2491, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov,  (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 10), s manželi L. a R.B., za nájemné ve výši 1.427 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 10, na dobu určitou 3 měsíce do 31. 08. 2016. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

VARIANTA  II.:
10. neschvaluje zavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 13 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s 

manželi L. a R.B.

VARIANTA I.:
11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (1+3), o ploše 105,56 m2, v domě č. p. 119, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 21, v k. ú. Přerov, (vč. 
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zařizovacích předmětů dle přílohy č. 11), s manželi L.  a I.Š., za nájemné ve výši 5.233 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 11, na dobu určitou do 30. 11. 2016 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

VARIANTA  II.:
11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 3 v Přerově,  s manželi L. a I.Š.

VARIANTA I.:
12. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. 1 

(2+1), o ploše 73,50 m2, v domě č. p. 2491, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 12), s paní 
P.S., za nájemné ve výši 2.572 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 12, na dobu určitou do 30. 11. 2016 
s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky ukončení nájmu k doposud užívanému 
obecnímu bytu.

VARIANTA  II.:
12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. 1 v 

Přerově, s paní P.S.

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 41 v Přerově, s paní B.M.

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, s paní V.K.

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, s paní Z.H.

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, s paní M.Z.

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, s paní A.B.

18. ruší usnesení č. 1333/39/9/2016 (bod 1 manželé G. a  S.R.) schválené na 39. schůzi Rady 
města Přerova konané dne 3. 3. 2016.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal

Termín: 31.7.2016

VARIANTA I.

19. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (1+1), o ploše 39,02 m2, v domě č. p. 804, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4039, v k. ú. Přerov, (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 13), s paní E.I., za nájemné ve výši 60 Kč/m2/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
dle přílohy č. 13, na dobu určitou do 30. 4. 2017 s možností prodloužení, za podmínky 
uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.

VARIANTA  II.:
19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 6 v Přerově, s paní I.E.
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Diskuse:
Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil:

 Doporučil v bodech 10, 11, 12 a 19 usnesení ve variantě I.

Náměstek primátora p. Košutek:
 Dal protinávrh: v bodě 12) usnesení variantu II.

Hlasování o protinávrhu p. Košutka: 
Pro: p. Košutek.
Proti: Ing. Vrána, Bc. Navrátil, Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová.
Zdrželi se: Ing. Holan, p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. arch. Horký, Ing. Kohout, Ing. Měřínský.

Hlasování o bodech 1 – 9) usnesení, bodech 10, 11, 12 ve variantách I., bodech 13 – 18) usnesení 
a bodu 19) ve variantě I. (návrh Bc. Navrátila): 11 pro jednomyslně.

1511/43/9/2016 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 
odst. 6 zákona 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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 – 5 osob včetně osob s nimi 
společně posuzovaných uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. 
Vydaný souhlas platí do 30. 6. 2017.

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

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 10.5.2016

Hlasování: 10 pro, 1 proti (Ing. Měřínský).

10.RŮZNÉ

1512/43/10/2016 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 
předpisů

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání:

1. vydává vnitřní předpis č……/2016, kterým se mění vnitřní předpis č. 4/2011 Organizační řád, 
kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu           
č. 19/2011, vnitřního předpisu č. 21/2011, vnitřního předpisu č. 26/2011, vnitřního předpisu      
č. 3/2012, vnitřního předpisu č. 5/2012, vnitřního předpisu č. 7/2012, vnitřního předpisu         
č. 12/2012, vnitřního předpisu č. 24/2012, vnitřního předpisu č. 25/2012, vnitřního předpisu     
č. 7/2013, vnitřního předpisu č. 1/2014, vnitřního předpisu č. 3/2014, vnitřního předpisu          
č. 7/2014, vnitřního předpisu č. 11/2014, vnitřního předpisu č. 21/2014, vnitřního předpisu      
č. 23/2014, vnitřního předpisu č. 4/2015, vnitřního předpisu č. 8/2015, vnitřního předpisu        
č. 12/2015, vnitřního předpisu č. 15/2015 a vnitřního předpisu č. 2/2016, a to ve znění dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy,

2. ruší úsek přípravy a realizace investic (začleněno na Odboru řízení projektů a investic)             
s účinností od 31.8.2016

3. zřizuje oddělení investic (začleněno na Odboru řízení projektů a investic) s účinností            
od 1.9.2016

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

• na 307,7, a to s účinností od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016
• na 308,7, a to s účinností od 1. 5. 2016 do 31. 5. 2016
• na 310,7, a to s účinností od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2016
• na 311,7, a to s účinností od 1. 7. 2016 do 31.7.2016
• na 310,7, a to s účinností od 1. 8.2016 do 31.8.2016
• na 311,7, a to s účinností od 1.9.2016 do 30.9.2016
• na 308,7, a to s účinností od 1.10.2016 do 31.12.2016
• na 307,7, a to s účinností od 1.1.2017 do 30.6.2017
• na 302,7, a to s účinností od 1.7.2017

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1513/43/10/2016 Uzavření dohody o splátkách

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a Mgr. Z.V., jako dlužníkem,                     
o pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1 700,- Kč do celkové výše pohledávky ve výši 62 600,-, 
odpovídající výši zůstatku bezúročné návratné zápůjčky poskytnuté ze sociálního fondu se lhůtou 
splatnosti nejpozději  do 15.06.2019. Součástí dohody bude uznání dluhu co do jeho důvodu a výše 
dlužníkem a dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek 
nebude uhrazena řádně a včas.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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1514/43/10/2016 Delegování zástupců města na valné hromady nevládní neziskové 
organizace CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.

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

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat Pavla 
Košutka a v době jeho nepřítomnosti Ing. arch. Jana Horkého jako zástupce statutárního města Přerova 
na jednání valné hromady nevládní neziskové organizace CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., 
Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00 Brno, IČ: 035 19 996, ve všech projednávaných záležitostech.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

Přestávka 16.00 – 16.15 hodin.

Na jednání Rady města Přerova byl přizván v 16.15 hodin pan Jan Křemének, který působí na Střední 
uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Byl členem poroty Soutěže.

1515/43/10/2016 Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města 
Přerova

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

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí hodnocení odborné poroty Soutěže o návrh Jednotného vizuálního stylu 
statutárního města Přerova z 19. 4. 2016,

2. rozhodla, že vítězným návrhem Soutěže o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního 
města Přerova je návrh č. 3 od autorek Markéty Steinert a Kristýny Greplové, které obdrží 
odměnu v celkové výši 100 000 Kč a bude s nimi uzavřena smlouva na výrobu Manuálu 
jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova,

3. rozhodla, že druhé místo a odměnu ve výši 40 000 Kč získá návrh č. 5 od autorky Veroniky 
Kořínkové a třetí místo a odměnu ve výši 30 000 Kč získá návrh č. 2 od autorky Mariany 
Tutschové,

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a autorkami vítězného návrhu Markétou Steinert a Kristýnou Greplovou dle přílohy č. 6 
tohoto materiálu.

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 
dodavatelem, bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Ing. Petra Měřínského na 
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základě jeho pověření usnesením Rady města Přerova, č. usn. 983/30/10/2015, ze dne 
12.11.2015.

Nové znění:
Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí hodnocení odborné poroty Soutěže o návrh Jednotného vizuálního stylu 
statutárního města Přerova z 19. 4. 2016,

2. se neusnesla rozhodnout, že vítězným návrhem Soutěže o návrh Jednotného vizuálního 
stylu statutárního města Přerova je návrh č. 3 od autorek Markéty Steinert a Kristýny 
Greplové,

3. se neusnesla rozhodnout, že druhé místo získá návrh č. 5 od autorky Veroniky 
Kořínkové a třetí místo získá návrh č. 2 od autorky Mariany Tutschové.

Diskuse:
Ing. arch. Horký:

 Navrhl bod 3) usnesení rozdělit na bod 3A) – druhé místo v soutěži a 3B) – třetí místo.

Hlasování o bodu 1) usnesení: 11 pro jednomyslně.

Hlasování o bodu 2) usnesení:
Pro: p. Pospíšilík, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, Ing. arch. Horký.
Proti: Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, p. Košutek.
Zdrželi se: p. Neuls, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, Ing. Holan.

Hlasování o bodu 3A) usnesení (druhé místo):
Pro: Ing. arch. Horký.
Proti: Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, p. Košutek, p. Pospíšilík.
Zdržel se: Ing. Holan, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, p. Neuls.

Hlasování o bodu 3B) usnesení (třetí místo):
Pro: Ing. arch. Horký.
Proti: Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, p. Košutek, Mgr. Netopilová, p. Pospíšilík, p. Neuls.
Zdrželi se: Ing. Vrána, Ing. Holan, Bc. Navrátil, Ing. Kohout.

Bod 4) usnesení se vypouští.

1516/43/10/2016 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně 
závaznou vyhlášku č. …/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti        
s hlukem ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

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

1517/43/11/2016 Návrh na personální změny

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

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce člena 
Hospodářského výboru Ing. Radovana Muchu, MBA, a to s účinností k 1. 6. 2016,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova odvolat z funkce organizačního pracovníka 
Hospodářského výboru Mgr. Zdeňka Vojtáška, a to s účinností k 1. 5. 2016.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova jmenovat organizační pracovnicí 
Hospodářského výboru Mgr. Veroniku Stejskalovou, a to s účinností od 17. 5. 2016.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

Ing. arch. Horký:
 Požádal o odvolání z funkce člena Pracovní skupiny pro optimalizaci systému nakládání 

s komunálním odpadem.

1518/43/11/2016 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Horkého

Rada města Přerova po projednání odvolává z funkce člena Pracovní skupiny pro optimalizaci 
systému nakládání s komunálním odpadem na vlastní žádost Ing. arch. Jana Horkého, a to s účinností           
k 6. květnu 2016.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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Ing. arch. Horký:
 Navrhl znovuotevření materiálu Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního 

města Přerova. Doporučil, aby druhé místo v soutěži a odměnu 40.000 Kč získal návrh číslo 3 
autorek Markéty Steinert a Kristýny Greplové. Třetí místo v soutěži doporučil udělit návrhu
číslo 5 a odměnu ve výši 30.000 Kč autorce Veronice Kořínkové.

1519/43/11/2016 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Horkého – Soutěž o návrh 
Jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova

Rada města Přerova se vrátila znovu k projednání Soutěže o návrh Jednotného vizuálního stylu
statutárního města Přerova a rozhodla, že druhé místo v soutěži a odměnu 40.000 Kč získává návrh 
číslo 3 autorek Markéty Steinert a Kristýny Greplové. Třetí místo v soutěži získává návrh číslo 5          
a odměnu ve výši 30.000 Kč autorka Veronika Kořínková.

Hlasování – druhé místo v soutěži návrh č. 3:
Pro: Ing. Vrána, p. Košutek, Ing. Měřínský, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, p. Neuls,       

Ing. arch. Horký.
Zdrželi se: Ing. Holan, Mgr. Puchalský, Bc. Navrátil.
Nehlasoval: p. Pospíšilík.

Hlasování – třetí místo v soutěži návrh č. 5:
Pro: p. Neuls, Ing. arch. Horký, Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Ing. Měřínský, p. Košutek, 

Ing. Vrána.
Zdrželi se: Mgr. Puchalský, Bc. Navrátil, Ing. Holan.
Nehlasoval: p. Pospíšilík.

Ing. Kohout:
 Informace - město získalo dotace ze všech dotačních titulů v oblasti prevence kriminality,       

do nichž byla předložena žádost. Připravuje další záměr v oblasti rozvoje zaměstnanosti.

12.ZÁVĚR 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 43. schůzi Rady města Přerova dne 5. května 2016 v 17.30 
hodin.

V Přerově dne 5. května 2016

       Mgr. Vladimír Puchalský                                                                                  Ing. Jiří Kohout
primátor statutárního města Přerova                                                                   člen Rady města Přerova


