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USNESENÍ z 45. schůze Rady města Přerova konané dne 2. června 2016

1575/45/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 45. schůze Rady města 
Přerova konané dne 2. června 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 45. schůze Rady města Přerova konané dne 2. června 2016,

2. schvaluje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu 45. 
schůze Rady města Přerova.

1576/45/4/2016 Rozpočtové opatření č. 11

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).

1577/45/4/2016 Upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti za neuhrazené faktury za 
svoz komunálního odpadu z let 2001 - 2005  za těmito dlužníky:

a) Františkem Janošcem, se sídlem Masarykovo nám. 128, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČ
48796620, celkem ve výši 13.672,82 Kč, z toho činí neuhrazená částka za nezaplacený svoz 
komunálního odpadu 6.219,50 Kč a úrok z prodlení 7.453,32 Kč.

b) Evou Blažkovou, se sídlem Čsl. legií 625, 377 01,  Jindřichův Hradec – Jindřichův Hradec III,
IČ 72123222, celkem ve výši 3.103,02 Kč, z toho činí neuhrazená částka za nezaplacený svoz 
komunálního odpadu 1.028,- Kč a úrok z prodlení 2.075,02 Kč,

c) Pavlem Dostálem, se sídlem Trávník 1787/31, 750 02, Přerov – Přerov I - Město, IČ 
73896969, celkem ve výši 6.594,14 Kč, z toho činí neuhrazená částka za nezaplacený svoz 
komunálního odpadu 1.831,- Kč a úrok z prodlení 4.763,14 Kč,

d) Zdeňkem Čapkem, se sídlem  Sladovní 1192, 752 01, Kojetín – Kojetín I-Město, IČ 
15386911, celkem ve výši 7.621,53 Kč, z toho činí neuhrazená částka za nezaplacený svoz 
komunálního odpadu 2.570,50 Kč a úrok z prodlení 5.051,03 Kč.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit upuštění od vymáhání pohledávek z 
důvodu nedobytnosti za neuhrazené faktury za svoz komunálního odpadu z let 2004 – 2006 za 
dlužníkem Vlastimilem Čevelou  - ZIP CZECH, se sídlem Želatovice, 75116, Želatovice 20,
IČ 64599442, ke dni 20.06.2016 v celkové výši 52.477,78 Kč, z toho činí neuhrazená částka 
za  svoz komunálního odpadu 17.258,- Kč a úrok z prodlení 35.219,78 Kč.
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1578/45/4/2016 Informace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
informaci o hospodaření společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., za rok 2015.

1579/45/5/2016 Změna č. 5 Územního plánu města Přerova - vydání

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova příslušnému podle § 
6 odst. 5 písm. c), za použití § 43 odst. 4, § 53 a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění, a v souladu § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění,

1. vzít na vědomí vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 5 
Územního plánu města Přerova podle přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení,

2. vydat Změnu č. 5 Územního plánu města Přerova, formou opatření obecné povahy, které je 
přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení.

1580/45/5/2016 Výjimka ze stavební uzávěry – “Veřejná čerpací stanice pohonných 
hmot na ulici Tovačovská v Přerově – prodloužení dočasné stavby do 
31.12.2020“

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zahájení řízení o výjimce ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou 
“Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu 
“Veřejná čerpací stanice pohonných hmot na ulici Tovačovská v Přerově – prodloužení 
dočasné stavby do 31.12.2020“, situovanou na pozemcích parc.č. 1015, 6049/1, 6049/8, 
6136/2, 6136/3, 6136/24, st. 6136/25 a 6136/26 v katastrálním území Přerov, které jsou 
součástí stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).

2. pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu a provedení všech úkonů 
spojených s povolováním výjimky ze stavební uzávěry “Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s 
tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“.

1581/45/5/2016 Vyhlášení soutěže: Předzahrádka roku 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. vyhlašuje soutěž Předzahrádka roku 2016

2. jmenuje soutěžní porotu dle důvodové zprávy

3. pověřuje Kancelář primátora realizací soutěže Předzahrádka roku 2016

1582/45/6/2016 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. 
Žižkova v Přerově, stanoviště na tříděný komunální odpad Přerov XII-
Žeravice, ul. Lapač a úprava a rozšíření kontejnerového stanoviště na 
tříděný a komunální odpad v ulici Svépomoc I“ -  schválení zadávacích 
podmínek a odůvodnění veřejné zakázky, schválení zahájení 
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zadávacího řízení, jmenování členů komisí pro otevírání obálek, pro 
posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje oznámení o zakázce a zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce „Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. Žižkova v Přerově, stanoviště na 
tříděný komunální odpad Přerov XII-Žeravice, ul. Lapač a úprava a rozšíření kontejnerového 
stanoviště na tříděný a komunální odpad v ulici Svépomoc I“ dle příloh č. 1 až 4,

2. schvaluje „Odůvodnění veřejné zakázky“ dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 5,

3. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce 
komunikací ve vnitrobloku za ul. Žižkova v Přerově, stanoviště na tříděný komunální odpad 
Přerov XII-Žeravice, ul. Lapač a úprava a rozšíření kontejnerového stanoviště na tříděný a 
komunální odpad v ulici Svépomoc I“, v otevřeném řízení, v souladu s ustanovením § 27 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ing. Vladimír Holan zástupce zadavatele Ing.arch. Jan Horký zástupce zadavatele

Ing. Zdeněk Dostál MMPr, Úsek přípravy a 
realizace investic

Ing. Miroslava 
Machurová

MMPr, Úsek přípravy a 
realizace investic

Bc. Věra Špilerová MMPr, odd. správy 
ostatního majetku a 
komunálních služeb

Miroslav Kašpárek MMPr, odd. správy 
ostatního majetku a 
komunálních služeb

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Ing. arch. Jan Horký Zástupce zadavatele

RNDr. Ludmila 
Landsmannová

Zástupce místní části 
Přerov XIII -Žeravice

Daniela Nováková Zástupce místní části 
Přerov XIII -Žeravice

Ing. Svatava Vrťová projektant (odborník) Ing. Jan Široký projektant (odborník)

Ing. Karel Kuchař projektant (odborník) Ing. Jiří Draška projektant (odborník)

Ing. Ondřej Svák Výbor PRID Ing. Jaroslav Kazda Výbor PRID

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

6. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 
zakázce podle bodu 1 a 2 tohoto usnesení, zejména Odůvodnění veřejné zakázky, Zadávací 
dokumentace, Rozhodnutí o vyloučení uchazečů, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, 
Oznámení o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících 
dokumentů,
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7. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho 
uzavření a jeho podpisu.

1583/45/6/2016 Centralizace nákupů příspěvkových organizací města - implementace 
nákupního a controllingového systému CENTRES 

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí výsledky nákupní analýzy nákupů realizovaných v letech 2014 – 2015 
statutárním městem Přerov – odbor vnitřní správy, příspěvkovými organizacemi města a 
obchodními společnostmi ve 100% vlastnictví města.

2. schvaluje využití indikativní nabídky implementace nákupního a controllingového systému 
CENTRES společnosti eCENTRE a.s.

3. ukládá ředitelům příspěvkových organizací, na základě usn. č. 173/7/6/2015 Zastupitelstva 
města Přerova, konaného dne 8. června 2015, zajistit připojení příspěvkové organizace do 
„Nákupního portálu systému CENTRES“ provozovaného společnosti eCENTRE a.s.

4. ukládá odboru PRI vypracovat pro příspěvkové organizace návrh Vnitřního předpisu 
upravujícího pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo nákupu potravin, vč. 
metodického postupu elektronického zadávání a on-line nákupů.

1584/45/6/2016 Schválení realizace investiční akce „Přeložka veřejného osvětlení, ul. 
Svépomoc"

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje realizaci investiční akce na stavební práce s názvem „Přeložka veřejného osvětlení, 
ul. Svépomoc“ v roce 2016 dle důvodové zprávy, a to za podmínky finančního krytí,

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic Magistrátu města Přerova zahájit potřebné úkony k 
zajištění realizace investiční akce „Přeložka veřejného osvětlení, ul. Svépomoc.“ v roce 2016 
za podmínky finančního krytí,

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

PAR ORJ Výdaje v tis. Kč rozpočet stávající rozpočtové  opatření rozpočet po 
úpravě

Ostatní činnosti (rezerva) 218 346,4 - 990,0 217 356,4

3631   21 Přeložka veřejného osvětlení, ul. 
Svépomoc (ORG 500344) 0,0 + 990,0 990,0

1585/45/6/2016 Úpravy propojení cyklostezek u okružní křižovatky Želatovská

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, v souladu s § 159 
a násl. Zákona č. 200/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů 
na projekt  „Úpravy propojení cyklostezek u okružní křižovatky Želatovská,  mezi  Statutárním 
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městem  Přerovem, se sídlem  Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ: 003 01 825, DIČ: CZ  003 01 825  a  
Olomouckým krajem, se sídlem  Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 606 09 460, DIČ: CZ 606 09 
460.

1586/45/6/2016 Areál Mamutov - 1. etapa

Rada města Přerova po projednání odkládá materiál "Areál Mamutov - 1. etapa" do 9.6.2016 s tím, že 
navrhovatel Radek Pospíšilík předloží k tomuto materiálu ekonomicko provozní fakta související         
s udržitelností provozu areálu.

1587/45/6/2016 Návrh dopravních staveb pro rok 2017 - revokace usnesení 

Rada města Přerova po projednání:

1. revokuje usnesení Rady města Přerova ze dne 7. dubna 2016 číslo usnesení 1385/41/6/2016,

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic předložit na schůzi Rady města Přerova dne 
14.7.2016 nový návrh dopravních staveb na rok 2017.

1588/45/6/2016 „Revitalizace parku Fr. Rasche“

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení projektové přípravy na investiční akci: „Revitalizace  parku  Fr. Rasche.“  
v Přerově.

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

1589/45/6/2016 Veřejná zakázka „Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě 
a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do 
jeho přípravy“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče a výběru 
nejvhodnější nabídky

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby „Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě 
plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy“ 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 „Zvýšení 
informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně 
zapojení veřejnosti do jeho přípravy“, v souladu s čl. 3.6., odst. 3.6.10. pravidel pro „Zadávání 
veřejných zakázek v OPŽP“, verze 3.0. ve znění účinném od 6.1.2016, uchazeče č. 3 Visia 
cinema s.r.o., Olomouc - Olomouc, 17. listopadu 1139/3, PSČ 77900, IČ: 29452520, z důvodu 
nesplnění požadavků na vysvětlení a objasnění nabídky,

3. rozhodla o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby „Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu 
mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy“, která byla předložena od 
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společnosti ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., Švabinského 1749/19, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 28614950,

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo 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, jako dodavatelem, předmětu plnění veřejné zakázky 
„Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova 
včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy“, dle přílohy č. 5. 

Cena za plnění bude činit 450 000,00 Kč bez DPH, tj. 544 500,00 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.

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

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.

1590/45/6/2016 Veřejná zakázka „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ -  schválení 
zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení, jmenování 
členů komisí pro otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace a pro 
posouzení a hodnocení nabídek

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje „Výzvu k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace“ a zadávací a obchodní 
podmínky k podlimitní veřejné zakázce na služby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ dle 
příloh č. 1, 2 a 4,

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 
Penčice“, ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s ustanovením § 21 odst. 1, písm. 
f), § 25 písm. a) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke 
dni zahájení zadávacího řízení – podlimitní veřejné zakázky na služby „Kanalizace a ČOV 
Čekyně, Penčice“.

3. schvaluje vyzvané zájemce v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na služby 
„Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“, a to:

Obchodní společnost, sídlo IČ

1. Sweco Hydroprojekt a.s., Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16 (o.z.: Varenská 49, 730 02 
Ostrava)

26475081

2. KONEKO, spol. s r.o., Ostrava - Mariánské Hory, Výstavní čp. 2224, č.or.8, PSČ 709 00 00577758

3. DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00, Brno-Královo Pole 47916311

4. Medmes spol. s r.o., Čs. armády 211, 753 01 Hranice 46581316

5. AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno 46964371

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

Pavel Košutek zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele

Ing. Zdenek Dostál Odbor PRI Ing. Miroslava 
Machurová

Odbor PRI

Ing. Bohumír Střelec Zástupce místní části 
Čekyně

Ludmila Štefanová Zástupce místní části 
Penčice

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

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

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Pavel Košutek Zástupce zadavatele Petr Měřínský Zástupce zadavatele

Ing. Miroslav Dundálek Odborník Ing. Jiří Mrva Odborník 

Ing. Bohumír Střelec Zástupce místní části 
Čekyně

Miloslav Kolský Zástupce místní části 
Čekyně

Ludmila Štefanová Zástupce místní části 
Penčice

Miloslav Šváček Zástupce místní části 
Penčice

Valéria Švestková Zástupce výboru PRID Ing. Petr Hermély Zástupce výboru PRID

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

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

6. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 
zakázce podle bodu 5 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídek a prokázání splnění 
kvalifikace, Zadávací dokumentace, Rozhodnutí o vyloučení uchazečů, Oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky, Oznámení o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a 
dalších souvisejících dokumentů.

1591/45/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. 
Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 6505/42 (orná půda) o výměře 34802 m2 v 
k.ú. Přerov.

1592/45/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání 
v objektu jiná stavba č.p. 2822, příslušném k části obce Přerov I -
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Město, který je součástí pozemku p.č. 4293/44,  v k.ú. Přerov (Velká 
Dlážka 48)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – prodloužení nájemní 
smlouvy ze dne 15.12.2015 na prostor sloužící podnikání v objektu jiná stavba č.p.2822, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 4293/44,  v k.ú. Přerov, (Velká Dlážka 48) 
o celkové výměře 135,08 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem  a  
Jiřinou Netopilovou, místem podnikání Přerov II – Předmostí, Teličkova 3/3, IČ 76305686, jako 
nájemcem, do 30.6.2017.

1593/45/7/2016 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města 
Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v objektu k 
bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení č. 353/12/4/2015 schválené na
12. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 14.12.2015.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vyhlášení výběrového řízení na 
úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101, jiný nebytový prostor o celkové výměře 394,30 
m2, v objektu bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném k části obce Přerov 
I - Město, který je součástí pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, 
(Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bytového domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušného k části obce Přerov I 
- Město, který je součástí pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a 
pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 s 
vyhlašovací cenou 4.000.000,- Kč za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

1594/45/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku 
p.č.  5300/1, ost. plocha , o výměře  80 m2, v k.ú. Přerov.

1595/45/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6577/178        
v k.ú. Přerov včetně budovy – jiné stavby č.p. 3467, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. 
Přerov, a pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice včetně budovy – jiné 
stavby č.p. 250, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je 
součástí pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6577/178 (zastavěná plocha a nádvoří)   o výměře 
176 m2 v k.ú. Přerov včetně budovy – jiné stavby č.p. 3467, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov.
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2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1538/23 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře     
92 m2 v k.ú. Žeravice včetně budovy – jiné stavby č.p. 250, příslušné k části obce Přerov XII-
Žeravice,  která je součástí pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice.

1596/45/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 263, ovocný sad,         
o výměře 500 m2, v k.ú. Předmostí

2. neschvaluje prominutí pachtovného za rok 2016

1597/45/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 487/2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod části 
pozemku p.č. 487/2, zahrada, o výměře cca 200 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova  z majetku statuárního 
města Přerova.

1598/45/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/pacht nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 408      
v k.ú. Újezdec  u Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru  
statutárního města Přerova  - úplatném převodu  pozemku p.č. 408, orná půda, o výměře 2408 
m2, v k.ú. Újezdec  u Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr  statutárního města Přerova  -
úplatný převod pozemku p.č. 408, orná půda, o výměře 2408 m2, v k.ú. Újezdec  u Přerova.

3. schvaluje záměr  statutárního města Přerova  - pacht pozemku p.č. 408, orná půda, o výměře 
2408 m2, v k.ú. Újezdec  u Přerova.

1599/45/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6704/12  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku 
p.č. 6704/12, ost. plocha,  o výměře  112 m2, v k.ú. Přerov.

1600/45/7/2016 Záměr statutárního města Přerov -  úplatný převod   nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerov  - části  pozemku p.č. 708, 
ostatní plocha silnice v k.ú.  Penčičky

Rada města Přerova po projednání:



10

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , aby si vyhradilo  rozhodnout  o záměru 
statutárního města Přerova -  úplatném  převodu   nemovité  věcí do majetku statutárního -
části  pozemku p.č. 708, ostatní plocha silnice v k.ú.  Penčičky.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov -  
úplatný převod   nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  - části  pozemku p.č. 
708, ostatní plocha silnice v k.ú.  Penčičky, z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu     
ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

1601/45/7/2016 Záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod   nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 60, zahrada v  
k.ú.  Dluhonice

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo  rozhodnout  o záměru 
statutárního města Přerova -  úplatném převodu   nemovité věcí do majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 60, zahrada, o výměře 214 m2 v k.ú.  Dluhonice.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova -  
úplatný převod   nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 60, 
zahrada, o výměře 214 m2 v k.ú.  Dluhonice,  ze  SJM  M.N., J.N.

1602/45/7/2016 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku  p.č. 542/2, a p.č. 552/8,  vše  ostatní plocha v k.ú. 
Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova úplatný převod  
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 542/2,  ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 206 m2 a pozemku p.č. 552/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65 
m2 v k.ú. Přerov, ze spoluvlastnictví M.P.,  A.V., M.V., Š.V.

1603/45/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 358 v k.ú. 
Předmostí 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku p.č. 358, zahrada, o výměře 1624 m2 

v k.ú. Předmostí.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod pozemku p.č. 358, zahrada, o výměře 1624 m2 v k.ú. Předmostí.
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1604/45/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. 
Čekyně

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 
pozemku p.č. 760/1, ovocný sad, o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Čekyně.

1605/45/7/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  
- části pozemku p.č  5297/2  v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 
5297/2,  ost. plocha, označený v geometrickém plánu č. 3705-118/2007 jako pozemek p.č. 
5297/122, ost. plocha, o výměře 1 m2 a  p.č. 5297/121, zast. plocha, o výměře  2 m2,  oba v 
k.ú. Přerov   z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví L.N., za kupní cenu v místě 

a čase obvyklou ve výši 2 500,- Kč, tj. 833,- Kč/m2, ve znění dle přílohy.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 
5297/2,  ost. plocha, označený v geometrickém plánu č. 3705-118/2007 jako pozemek 
p.č.5297/123, zast. plocha, o výměře 2 m2 a  p.č. 5297/124, ost. plocha, o výměře  1 m2,  oba v 
k.ú. Přerov   z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. P.H. za kupní cenu v 

místě a čase obvyklou ve výši 2 500,- Kč, tj. 833,- Kč/m2, ve znění dle přílohy.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 
5297/2,  ost. plocha, označený v geometrickém plánu č. 3705-118/2007 jako pozemek 
p.č.5297/125, ost. plocha, o výměře  1 m2,  v k.ú. Přerov   z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví L.T. za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 850,- Kč, ve znění 
dle přílohy.

1606/45/7/2016 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -
části pozemku p.č. 677 v k.ú. Čekyně  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 677, zahrada, o výměře 456 m2, dle geometrického plánu č. 392-194/2014 
označené jako díl „b“  z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. A. a 
V.K. za kupní cenu ve výši 91.200,- Kč, tj. 200,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy 
č. 1.
Součástí smlouvy je ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 677,zahrada, o 
výměře 456 m2  v k.ú. Čekyně  od 12.2.2012 do data právních účinků vkladu práva dle této kupní 
smlouvy do katastru nemovitostí a to ve výši 1,- Kč/m2/rok.

1607/45/7/2016 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemku p.č. 599 v k.ú. Újezdec u Přerova - změna usnesení

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  
bezúplatný převod pozemku p.č. 599/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  1582 m2 v k.ú. 
Újezdec u Přerova,  z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábř.  390/42, Praha 2,  do vlastnictví  statutárního města Přerova za následujících podmínek.
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1.    Nabyvatel se zavazuje o nemovitou věc (pozemek p.č. 599/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 1582 m2)   řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedeným ve smlouvě. V případě 
převodu nemovité věci z důvodu veřejného zájmu nelze nemovitou věc využívat ke komerčním či 
jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních 
účinků vkladu vlastnického práva  dle této smlouvy do katastru nemovitostí.

2.    V případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitou věc využívat ve veřejném zájmu v souladu 
s ustanovením Čl. II. odst. 2., bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ji 
pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni 
právních účinků zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového 
předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě 
opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno 
porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V 
případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude 
smluvní pokuta uložena opakovaně.

3.    Nabyvatel se zavazuje, že po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této 
smlouvy do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží ve prospěch třetí osoby 
nemovitou věc uvedenou v Čl. I. odst. 1. této smlouvy, a to ani její část. V případě porušení tohoto 
závazku se nabyvatel zavazuje zaplatit převodci smluvní pokutu ve výši, která se rovná ceně této 
nemovité věci v daném místě a čase obvyklé v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny 
zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí předmětné nemovité věci nabyvatelem. Úhradou 
této smluvní pokuty závazky nabyvatele ( uvedené v Čl. IV. této smlouvy), zanikají, vyjma závazku 
dle odst. 5 tohoto článku.

4.    Úhradu smluvních pokut dle odst. 2. a 3. tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů ode dne 
poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

5.    Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2. nebo dle odst. 3. tohoto článku spojeno s náklady na 
vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se 
nabyvatel uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem 
písemně vyzván.

6.    Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, (stanovené v Čl. IV., odst. 1.) kontrolovat, zda jsou 
všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci 
poskytnout odpovídající součinnost.

7.    Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění 
podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. Čl. II. odst. 2.) za rok 
předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož 
zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel 
převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení 
převodcem písemně vyzván.

1608/45/7/2016 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
nebytové jednotky č.  2631/103, jiný nebytový prostor, v objektu 
bytový dům č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 2487/6, zast. pl.  a nádvoří,  v k.ú. Přerov (Vaňkova 14)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 
24.1.2012  na nebytovou jednotku č.  2631/103, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům 
č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2487/6, zast. pl.  a 
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nádvoří,  v k.ú. Přerov (Vaňkova 14) o celkové výměře 41,25 m2, uzavřené mezi statutárním 
městem Přerov, jako pronajímatelem a Miroslavou Oravcovou, místem podnikání Přerov I –
Město, Vaňkova 2631/14, IČ 88363031, jako nájemcem, ke dni 30.6.2016, ve znění dle 
přílohy.

Odpovídá: Ing. Miloslav 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. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytové jednotky č.  2631/103, jiný 
nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
na pozemku p.č. 2487/6, zast. pl.  a nádvoří,  v k.ú. Přerov (Vaňkova 14) o celkové výměře 
41,25 m2 a vyhlášení výběrového řízení na nájem této jednotky za podmínek uvedených v 
důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce 
Magistrátu města Přerova,  jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách 
statutárního města Přerova

1609/45/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako propachtovatelem a 
M.H., jako pachtýřem, kterou bude  ke dni 31.5.2016 ukončen pachtovní vztah k části 
pozemku  p.č. 263, ovocný sad, o výměře 348 m2    v k.ú. Předmostí, založený pachtovní 
smlouvou uzavřenou mezi propachtovatelem a pachtýřem  dne 5.1.2016.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 263, ovocný sad,         
o výměře 348 m2, v k.ú. Předmostí.

1610/45/7/2016 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – pozemku 
p.č. 356/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje pacht pozemku p.č. 356/1, orná půda, o výměře 2075 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova a 
uzavření pachtovní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako propachtovatelem a 
Josefem Pittnerem, IČ: 40292789, bytem Přerov, Větrná 14A, jako pachtýřem ve znění dle 
přílohy č. 1. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, 
vždy k 1.10. běžného roku. Výše pachtovného bude činit 332,- Kč/rok, t.j. 0,16 Kč/m2/rok.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.7.2016

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

1611/45/7/2016 Prodloužení nájmu nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 1170, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov jehož 
součástí je budova  bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti, příslušná 
k části obce Přerov I. –Město (veřejné WC na nám. Svobody v 
Přerově)



14

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 24.7.2016 mezi statutárním 
městem Přerov, jako pronajímatelem a Pavlem Hrnčířem, IČ: 68319592, místem podnikání Za 
mlýnem 9, Přerov I. - Město, jako nájemcem, ve znění dle přílohy č. 1.

Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu do 24.7.2018.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 22.7.2016

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

1612/45/7/2016 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
prostoru sloužícího podnikání v objektu jiná stavba č.p. 1072, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku 
p.č. 4293/45,  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46)

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí s přenecháním části prostoru sloužícího podnikání v objektu jiná stavba č.p. 1072, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 4293/45,  v k.ú. 
Přerov, (Velká Dlážka 46) o výměře 38 m2 do podnájmu J.H., když nájemcem prostoru 
sloužícího podnikání je společnost VELUTOX s.r.o., se sídlem Hanácká 70/28, Přerov X-
Popovice, IČ 02479575. Účelem podnájmu bude využití prostoru k provozování bufetu.

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

1613/45/7/2016 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 245/1, p.č. 245/2 a p.č. 
241/3 vše v k.ú. Lověšice u Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o úhradě pohledávky za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 245/1, 
orná půda, o výměře 1214 m2, p.č. 245/2, orná půda, o výměře 2167 m2 a p.č. 241/3, orná 
půda, o výměře 5565 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova od 1.5.2015 do 27.4.2016 ve výši 882,-
Kč, t.j. 0,10 Kč/m2/rok, mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemku) a Josefem 
Pittnerem, místem podnikání Přerov-Újezdec, Větrná 14a, IČ: 40292789 (jako uživatelem 
pozemku) ve znění  dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Ing. Miloslav 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.

1614/45/7/2016 Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) – „Rozšíření veřejného 
osvětlení Přerov - Lověšice – ul. Družstevní“

Rada města Přerova po projednání:

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

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.7.2016

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

1615/45/7/2016 Vyhlášení výběrového řízení na provozovatele pravidelných městských 
trhů a městských jarmarků

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provozovatele 
pravidelných městských trhů a městských jarmarků za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
Výběrové řízení včetně podmínek bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města 
Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 
Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2.420,-Kč (cena včetně DPH 21 %).

1616/45/7/2016 Změna v čl. 4 Řádu veřejného pohřebiště města Přerova 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje změnu v čl. 4, Řádu veřejného pohřebiště města Přerova, povinnosti návštěvníků 
pohřebiště, způsob a pravidla užívání zařízení a doba zpřístupnění pohřebiště a to tak, že nově 
zní:

Pohřebiště je veřejné místo, denně přístupné takto:

- Přerov, část Přerov I - Město 
listopad - březen   od 07.00 do 17.00 hod
duben - říjen         od 07.00 do 20.00 hod
V den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle od 07.00 do 20.00 hod.

- Přerov, část Přerov II - Předmostí 
listopad - březen   od 07.00 do 17.00 hod
duben - říjen         od 07.00 do 19.00 hod
V den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle od 07.00 do 20.00 hod.

- Přerov, část Přerov III - Lověšice
- Přerov, část V - Dluhonice
- Přerov, část VII - Čekyně
- Přerov, část VIII - Henčlov
- Přerov, část XIII - Penčice

neomezeně po celý rok.

Ostatní části beze změny.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 15.12.2016

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1. návrhu na  usnesení, včetně jeho podpisu.
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1617/45/7/2016 Příkazní smlouva - pronájem parkovacích karet pro volné parkování 
na parkovišti na střeše obchodní galerie (budova bývalého Prioru) na 
ul. Čechova v Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako příkazcem a 
příspěvkovou organizací, Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem nám. 
T.G.Masaryka 150/8, Přerov I-Město, IČ 45180512, jako příkazníkem ve znění dle přílohy 
č. 2.

Předmětem smlouvy je úprava podmínek, za kterých bude příkazník obstarávat pro příkazce činnosti 
spojené s pronájmem parkovacích karet, které umožní jejich držitelům vjezd a výjezd na parkoviště, 
které bude umístěno na střeše stavby „Obchodní galerie Přerov". Příkazníkovi za obstarání záležitostí 
příkazce dle této smlouvy náleží odměna ve výši 30.000,- Kč, navýšených o příslušnou sazbu DPH.
Součástí ujednání smlouvy je udělení plné moci příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby 
města Přerova, se sídlem nám. T.G.Masaryka 150/8, Přerov I-Město, IČ 45180512 ke všem právním 
jednáním, které bude v souladu s touto smlouvou jménem a na účet statutárního města Přerova 
vykonávat.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 15.6.2016

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

1618/45/7/2016 Informace o vydaném vyjádření vlastníka sousedního pozemku p.č. 
1538/9 ke zřízení „Zemníku Žeravice na pozemku p.č. 1572 vše v k.ú. 
Žeravice 

Rada města Přerova po projednání se neusnesla vzít na vědomí informaci o vydaném vyjádření 
Statutárního města Přerova, jako vlastníka pozemku p.č. 1538/9 k.ú. Žeravice ke zřízení stavby 
„Zemník Žeravice“ na pozemku p.č. 1572 k.ú. Žeravice.

1619/45/7/2016 Žádost spol.  AVČ s.r.o. o vydání souhlasu k vydání územního 
rozhodnutí na stavbu,, INFRASTRUKTURA PRO RD PŘEROV, U 
HVĚZDÁRNY“

Rada města Přerova po projednání se neusnesla ve věci žádosti společnosti AVČ s.r.o., se sídlem 
Wilsonova 102/12, PSČ 750 02, Přerov, IČ: 25848984 o vydání souhlasu k vydání územního 
rozhodnutí na stavbu "INFRASTRUKTURA PRO RD PŘEROV, U HVĚZDÁRNY".

1620/45/7/2016 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o splátkách pohledávek statutárního 
města Přerov mezi statutárním městem Přerov jako věřitelem a panem P.W., jako dlužníkem. 
Pohledávka se týká nájemného a záloh na plnění spojených s užíváním nebytového prostoru č.101 v 
objektu č.p. 1866, příslušného k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 282 v k.ú. Přerov 
(Žerotínovo náměstí 44) a dopočítaného úroku z prodlení v celkové částce 17.835,00 Kč. Bývalý 
nájemce bude dluh splácet v pravidelných měsíčních splátkách se lhůtou splatnosti 15 měsíců ode dne 
uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše 
dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze 
splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.
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1621/45/7/2016 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.  4 (1+1), o ploše 
57,53 m2, v domě č. p. 2309, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 793,         
v k. ú. Přerov, Kojetínská, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů), s panem a paní R.H. a L.H., za nájemné 
ve výši 2.852 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 5. 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.

1622/45/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
48/21 v k.ú. Vinary u Přerova- oplocení části pozemku p.č. 48/21 v k.ú. 
Vinary u Přerova“

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 48/21, ostatní plocha, o 
výměře 1142 m2 v k.ú. Vinary u Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, 
Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a M.D. , jako žadatelem, ve znění dle 
přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 2.9.2016

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

1623/45/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 
8/1, p.č. 34, p.č. 1080  v k.ú. Újezdec u Přerova- ,, Pokládka optického 
kabelu pro připojení internetu k RD na pozemku p.č.18/2 v k.ú. 
Újezdec u Přerova “

Rada města Přerova po projednání:

1. neschvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 8/1, ostatní plocha, 
o výměre 18208 m2, p.č. 34, zahrada, o výměře 1905 m2, p.č. 1080, ostatní plocha, o výměre 
860 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 
709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemků a p. V.V. a pí A.V. , jako žadatelem, ve znění 
dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 2.9.2016

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb jednat s žadatelem o jiné trase uložení 
optického kabelu z důvodu ochrany vzrostlé zeleně.
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1624/45/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
1205/1 v k.ú. Žeravice- ,,zahradní domek vč. el. přípojky NN na 
pozemku p.č.1205/1 v k.ú. Žeravice“

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na 
pozemku p.č. 1205/1, orná půda, o výměře 4020 m2 v k.ú. Žeravice  mezi statutárním městem Přerov, 
Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a M.P., jako žadatelem, ve 
znění dle přílohy č.1.

1625/45/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
1205/1 v k.ú. Žeravice- ,, el. přípojka NN na pozemku p.č.1205/1 v k.ú. 
Žeravice“

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na 
pozemku p.č. 1205/1, orná půda, o výměře 4020 m2 v k.ú. Žeravice  mezi statutárním městem Přerov, 
Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a pí H.N., jako žadatelem, ve 
znění dle přílohy č.1.

1626/45/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 
164,  p.č. 403, p.č. 898,  v k.ú. Žeravice - stavba vodovodního řadu, 
vodovodní přípojky a odtokového kanalizačního potrubí z domácí 
ČOV vč. vybudování vyústního objektu  k novostavbě RD na pozemku 
p.č. 598/1 v k.ú. Žeravice

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 164, ostatní plocha, o 
výměře 3472 m2, p.č. 403, trvalý travní porost, o výměře 1161 m2 p.č. 898, vodní plocha, o 
výměře 11177 m2, v k.ú. Žeravice mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 
709/34,PSČ 750 11,  jako vlastníkem pozemků a p. M.K. a pí A.K. , jako žadatelem, ve znění 
dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 2.9.2016

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

1627/45/8/2016 Mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem –
vyhodnocení zápisu a projednání výjimky z maximálního počtu dětí ve 
třídách

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017 v 
mateřských školách zřízených statutárním městem Přerovem.

2. schvaluje pro školní rok 2016/2017 v mateřských školách zřízených statutárním městem 
Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve třídách takto:
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 Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8, kde lze na odloučeném pracovišti Na odpoledni 16 
naplnit 1 třídu do počtu 28 dětí,

 Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 26 dětí, 
 Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 25 dětí, 
 Mateřská škola Přerov, Optiky 14, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 25 dětí,
 Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 25 dětí,
 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 25 dětí. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.8.2016

3. schvaluje pro školní rok 2016/2017 v Mateřské škole Přerov, Kratochvílova 19, zřízené 
statutárním městem Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě s těžkým zdravotním 
postižením. Tuto třídu lze naplnit do počtu 10 dětí.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.8.2016

1628/45/9/2016 Novelizace vnitřního předpisu k uzavírání nájemních smluv k bytům 
zvláštního určení - v domech s pečovatelskou službou

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č. XX/2016, kterým se mění vnitřní předpis 
č. 6/2012 vydaný Radou města Přerova – metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům 
zvláštního určení v domech zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou, ve znění vnitřního 
předpisu č. 4/2013, ve znění vnitřního předpisu č. 5/2014, ve znění vnitřního předpisu č. 4/2016 
vydaného Radou města Přerova. Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 15. 6. 2016.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 15.6.2016

1629/45/9/2016 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 (1+1), o ploše 45,20 m2, v domě č. p. 1827, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 923, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 24 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve 
výši 2.016 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 12. 2016 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 (2+1), o ploše 63,95 m2, v domě č. p. 1946, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 930, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 
2.852 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 12. 2016 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 54,04 m2, v domě č. p. 2512, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/9, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť I, č. o. 21 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s ***, trvale bytem ***, za 
nájemné ve výši 2.403 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
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nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 12. 2016 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 45 (2+1), o ploše 42,39 m2, v domě č. p. 2534, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/10, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s ***, trvale bytem ***, za 
nájemné ve výši 2.095 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 12. 2016 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 5 (1+0), o ploše 25,20 m2,v 
domě č. p. 2190, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4012, v k. ú.
Přerov, U Strhance, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s ***, trvale bytem 
***, za nájemné ve výši 894 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 31. 12. 2016 s 
možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 42 (1+1), o ploše 43,53 m2,v 
domě č. p. 404, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k. ú. 
Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s ***, trvale bytem ***, 
za nájemné ve výši 1.544 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 31. 12. 2016 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – bezbariérovému bytu č. 8 v 
Přerově, Kozlovská 17, s ***, bytem ***.

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 13 v Přerově, Kojetínská 1827/24, 
s ***, bytem ***.

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť I/21, s 
***, bytem ***.

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť I/21, s 
***, bytem ***.

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť I/21, s 
***, bytem ***.

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť I/21, s 
***, bytem ***.

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť I/21 a bytu 
č. 45 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s ***, bytem ***.

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť I/21 a bytu 
č. 45 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s ***, bytem ***.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.8.2016

1630/45/9/2016 Krizové bydlení pro osoby v krizové životní situaci 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 1454/42/10/2016 bod 1., 2., 3. z 
42. schůze Rady města Přerova konané dne 21.4.2016, tak, že se usnesení mění a nově zní takto:

Rada města Přerova po projednání 

1. schvaluje realizaci "Krizového bydlení" pro osoby v krizové situaci dle upravené přílohy a 
důvodové zprávy

2. 
a) schvaluje bezúplatný převod movitého majetku - 2 ks polohovacích lůžek s mechanikou Beta vč. 
matrací do majetku statutárního města Přerova a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi 
statutárním městem Přerovem a Sociálními službami města Přerova, p.o., jejímž předmětem je tento 
movitý majetek.

b) pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
2a) návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu.

3. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb provést opravy a pořídit vybavení bytu č. 9 v 
přízemí domu č.p. 748 v Přerově na ul. Trávník 1, který bude sloužit pro účely Krizového bydlení 
dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.6.2016

1631/45/9/2016 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 
odst. 6 zákona 

Rada města Přerova po projednání:

1. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - 14 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 - 5 osob včetně osob s nimi 
společně posuzovaných uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 7.6.2016

1632/45/9/2016 Žádost o dotaci - Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace, IČ 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov, 
PSČ 712 00, na úhradu části nákladů pobytové sociální služby poskytované uživatelce s trvalým 
pobytem ve městě Přerově v roce 2016.
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1633/45/9/2016 Přijetí peněžního daru pro Sociální služby města Přerova, p. o.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím účelově určeného peněžního daru ve výši 
500.000,-- Kč do vlastnictví Sociálních služeb města Přerova, p. o., od Nadace AGROFERT, se 
sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČO 24188581.

1634/45/10/2016 Nařízení statutárního města Přerova - tržní řád

Rada města Přerova po projednání schvaluje Nařízení města Přerova č. .../2016, kterým se vydává 
tržní řád, ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

1635/45/10/2016 Vnitřní předpis č. ..../2016, kterým se ruší Vnitřní předpis č.  9/2015 o 
zveřejňování smluv na Portálu veřejné správy České republiky

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. ...../2016, kterým se ruší Vnitřní předpis 
č. 9/2015 o zveřejňování smluv na Portálu veřejné správy České republiky, a to ve znění dle přílohy č. 
1 důvodové zprávy.

1636/45/10/2016 Pilotní projekt podzemních kontejnerů na komunální odpad

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 1567/44/10/2016 ze dne 19. 5. 2016;

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr realizace pilotního projektu 
podzemních kontejnerů na komunální odpad (2 lokality);

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

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

6409 219 Ostatní činnosti 
j. n. (rezerva)

212 103,3 * - 100,0 212 003,3

025 Projektové 
dokumentace 

(investice)

13 904,2 * + 100,0 14 004,2

* počáteční stavy navazují na jiný návrh

4. pověřuje Odbor řízení projektů a investic přípravou pilotního projektu podzemních kontejnerů 
na komunální odpad  za podmínky schválení bodů 2 a 3 tohoto usnesení Zastupitelstvem 
města Přerova;

1637/45/10/2016 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního města 
Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 6.000 Kč, s účelem použití na částečnou 
úhradu nákladů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Přerov.

2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, zastoupeným 
hejtmanem Ing. Jiřím Rozbořilem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 a 
Statutárním městem Přerov, zastoupeným primátorem Mgr. Vladimírem Puchalským, Bratrská 
709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825 v předloženém znění

1638/45/10/2016 Soutěž 100 slov o Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Přerovem a vítězi soutěže 100 
slov o Přerově - Denisou Rákosovou, Jakubem Haraštou a Miroslavou Schejbalovou, které 
jsou přílohami č. 1 - 3 důvodové zprávy.

2. pověřuje Ing. Danielu Novotnou, vedoucí Kanceláře primátora, podpisem darovacích smluv a 
předáním darů vítězům.

1639/45/10/2016 Petice za „Zachování restaurace K2 na ul. Čechova v Přerově.“

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí petici občanů za „Zachování restaurace K2 na ul. Čechova v Přerově.“,

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

1640/45/10/2016 Návrh na personální změnu

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova odvolat z funkce člena Výboru pro plán, 
rozvoj, investice a dopravu pana Ladislava Mlčáka, a to s účinností k 30. 6. 2016,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit do funkce člena Výboru pro plán, rozvoj, 
investice a dopravu paní Naděždu Valachovou, a to s účinností od 1. 7. 2016.

1641/45/11/2016 Stížnosti na způsob vyřízení stížností Kanceláře primátora

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí stížnosti Mgr. Roberta Pavlíčka na způsob vyřízení jeho stížností pracovníky 
Kanceláře primátora,

2. konstatuje, že souhlasí se způsobem vyřízení stížností,

3. ukládá Kanceláři primátora, v případě doručení opakovaných stížností, které nebudou 
obsahovat žádné nové skutečnosti, postupovat v souladu s čl. 6 odst. 8 Vnitřního předpisu č. 
2/06 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, tzn. "Opakovanou stížnost v jedné a 
téže věci, pokud neobsahuje žádné nové skutečnosti, není třeba prošetřovat."
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1642/45/11/2016 Podnět náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila a primátora       
Mgr. Vladimíra Puchalského

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zábor veřejného prostranství v dolní části náměstí 
T.G.M. pro pořádání olympijské výstavy v termínu od 3.6.2016 do 9.6.2016 pro AGROFERT, a.s., 
Pyšelská 2327/2, Praha 4 a se souhlasem bere na vědomí, že primátor města Přerova Mgr. Vladimír 
Puchalský, již dnes dopoledne 2.6.2016 tento souhlas pro potřeby příslušného řízení podepsal.

V Přerově dne 2. 6. 2016

          Mgr. Vladimír Puchalský
    primátor statutárního města Přerova

       Bc. Tomáš Navrátil
            náměstek primátora statutárního města Přerova


