
1

USNESENÍ z 47. schůze Rady města Přerova konané dne 16. června 2016

1650/47/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 47. schůze Rady města 
Přerova konané dne 16. června 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 47. schůze Rady města Přerova konané dne 16. června 2016,

2. schvaluje p. Rudolfa Neulse ověřovatelem usnesení a zápisu 47. schůze Rady města Přerova.

1651/47/4/2016 Rozpočtové opatření č. 12

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

1652/47/4/2016 Rámcová smlouva o provádění exekucí

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření rámcové smlouvy o provádění exekucí mezi statutárním městem Přerov a 
JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem, se sídlem Komenského 38, 750 00 Přerov,      
IČ: 04886674, DIČ: CZ 8310214935, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová

Termín: 15.7.2016

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k právnímu jednání podle bodu 1 tohoto 
usnesení včetně jeho podpisu.

1653/47/4/2016 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 
informace o hospodaření společností Teplo Přerov a. s., Přerovská rozvojová, s. r. o. a Technické 
služby města Přerova, s. r. o. za rok 2015.

1654/47/5/2016 Změna č. 9 Územního plánu města Přerova - schválení pořízení

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout v 
souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, o pořízení 9. změny Územního plánu města Přerova v k.ú. Penčičky na 
základě požadavku žadatele - změna části plochy stávajícího rodinného bydlení /BR/ a části návrhové 
plochy krajinné zeleně /Z/ o celkové rozloze cca 560 m2 na plochu veřejně přístupného prostranství 
pro dopravu /UD/ a změna části návrhové plochy krajinné zeleně /Z/ o rozloze cca 560 m2 na 
návrhovou plochu rodinného bydlení, podle důvodové zprávy.

1655/47/5/2016 Změna č. 10 Územního plánu města Přerova - schválení pořízení

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout v 
souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) o pořízení 10. změny Územního plánu města Přerova na 
základě požadavku žadatele - změna části trasy navrhované místní komunikace ´propojovací 



2

komunikace sil. I/47 – sil. III/4724, ul. Kopaniny´ a navazujícího území - změna využití ploch 
polyfunkční komplexy vybavenosti (OP) o rozloze cca 4,8 ha a plochy dopravních zařízení (DP) na 
využití plochy jako plochy smíšené občanského vybavení a výroby (VS) podle předloženého 
schématu, který je přílohou tohoto návrhu na usnesení.

1656/47/5/2016 Spolufinancování protipovodňových opatření na nábř. Dr. Edvarda 
Beneše

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Smlouvy o financování akce 
realizované v rámci programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ mezi 
smluvními stranami Českou republikou – Ministerstvem zemědělství, IČ 00020478, se sídlem 
Těšnov 65/17, Praha 1 jako Správcem programu, Povodím Moravy, s. p., IČ 70890013, se 
sídlem Dřevařská 932/11, Brno jako Žadatelem a Statutárním městem Přerovem, 
IČ 00301825, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov jako Navrhovatelem, dle přílohy č. 1,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi statutárním městem Přerovem jako poskytovatelem a Povodím Moravy s. p., 
IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, Brno jako příjemcem dotace ve výši 1.000.000,-
Kč, a to na investiční akci „Protipovodňová opatření v Přerově na Nábřeží Dr. E. Beneše“, dle 
přílohy č. 2.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Pavla Košutka 
k jednání o uzavření právního jednání dle bodů 1. a 2. a k jejich uzavření a podpisu.

1657/47/5/2016 II/436 Přerov, ul. Kojetínská - chodník a veřejné osvětlení 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje navržený postup ve věci rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení dotčených 
rekonstrukcí krajské komunikace „II/436 Přerov, ul. Kojetínská“ dle důvodové zprávy.

2. pověřuje odbor správy majetku a komunálních služeb zajistit vypracování projektových 
dokumentací na přeložku veřejného osvětlení.

3. požaduje rozšíření chodníku před domem Kojetínská 2259/1 na úkor zúžení jízdního pruhu v 
ul. Kojetínská.

1658/47/6/2016 Veřejná zakázka „Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. Na 
Návsi, Žeravice“ -  schválení zadávacích podmínek a odůvodnění 
veřejné zakázky, schválení zahájení zadávacího řízení, jmenování 
členů komisí pro otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace a pro 
posouzení a hodnocení nabídek

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje oznámení o zakázce a zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce „Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. Na Návsi, Žeravice“ dle příloh č. 1 až 3,

2. schvaluje „Odůvodnění veřejné zakázky“ dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 4,
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3. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úprava 
chodníku a zastávky BUS ul. Na Návsi, Žeravice“, v otevřeném řízení, v souladu s 
ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, za splnění podmínky ustanovení § 86 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Rudolf Neuls Zástupce zadavatele Pavel Košutek Zástupce zadavatele

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

Ing. Zdeněk Dostál MMPr, Úsek přípravy a 
realizace investic

Ing. Miroslava 
Machurová

MMPr, Úsek přípravy a 
realizace investic

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. Vladimír Holan Zástupce zadavatele

RNDr. Ludmila 
Landsmannová

Zástupce místní části 
Žeravice

Tomáš Zaoral Zástupce místní části 
Žeravice

Ing. František Marek projektant (odborník) Ing. Jan Široký projektant (odborník)

Ing. Jiří Draška projektant (odborník) Ing. Michal Majer projektant (odborník)

Ing. Ondřej Svák Výbor PRID Marek Dostál 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.

1659/47/6/2016 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „LHC Přerov 2 - první 
sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, strojní příprava 
půdy“

Rada města Přerova po projednání:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku na 

služby s názvem „LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, 
strojní příprava půdy“ dle důvodové zprávy,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu:
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 212 003,3 * - 3 000,0 209 003,3

1032 520 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500360 - LHC 
Přerov 2 - první sadba do nepřipravené 
půdy - jamková, vylepšování, strojní 
příprava půdy)

0,0 + 3 000,0 3 000,0

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

1660/47/6/2016 Parkoviště, vnitroblok ul. Žižkova - výsledky ankety

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí výsledky ankety k záměru „ Parkoviště, vnitroblok ul. Žižkova" uskutečněné 
mezi obyvateli domů tř. Gen. Janouška 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, Jana Jiskry z Brandýsa 2, 4, 6 a 
Želatovská 15, 17, 19.

2. se neusnesla revokovat bod 1. a 2. usnesení Rady města Přerova č. 1474/43/6/2016 ze dne 
05.05.2016 tak, že ruší pověření Odboru řízení projektů a investic přípravou investiční akce.

1661/47/6/2016 Veřejná zakázka „Přerovské listy“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Rada města Přerova po projednání:

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

2. 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 
„Přerovské listy“, která byla předložena od společnosti SAMAB PRESS GROUP, a.s., Brno -
Trnitá, Cyrilská 357/14, PSČ 60200, IČ: 25524291,

3. schvaluje uzavření smlouvy o redakčním zpracování, tisku a distribuci měsíčníku Přerovské 
listy mezi statutárním městem Přerov, jako vydavatelem, a společností SAMAB PRESS 
GROUP, a.s., Brno - Trnitá, Cyrilská 357/14, PSČ 60200, IČ: 25524291, jako obstaravatelem, 
na veřejnou zakázku „Přerovské listy“.

               
Cena za plnění bude činit 2 217 600,00 Kč bez DPH, tj. 2 567 736,00 Kč vč. DPH.

V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření smlouvy řádnou 
součinnost, 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.

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.
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1662/47/6/2016 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3385/2015 na realizaci 
stavby „Prezentace archeologických nálezů v Přerově“ 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/3385/2015 ze dne 8. 1. 2016, na provedení stavby „Prezentace archeologických nálezů v 
Přerově“, se zhotovitelem PSS Přerovská stavební a.s., Přerov - Přerov I - město, Skopalova 2861/7, 
PSČ 75002, IČ 27769585, dle přílohy č. 1. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění 
(méněpráce). Cena za plnění se dodatkem č. 1 snižuje o 20 727,60 Kč bez DPH z původní ceny 1 164 
345,77 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 1 143 618,17 Kč bez DPH.

1663/47/7/2016 Záměr výpůjčky nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 4293/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr  statutárního města Přerova - výpůjčku 
nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 4293/1, ost. plocha, o 
výměře  cca 10 m2.

1664/47/7/2016 Záměr převodu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 5054/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5054/1, ost. plocha, o 
výměře  cca 15 m2, v k.ú. Přerov.

1665/47/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města  Přerov – části pozemku p.č. 4941 v k.ú. Přerov –
postoupení smlouvy

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - postoupení nájemní 
smlouvy ze dne 28.8.2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.9.2006, jejímž předmětem je nájem části 
pozemku p.č. 4941 o výměře 33,75 m2 v k.ú. Přerov.

1666/47/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčku nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostor v objektu občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e., příslušném k části obce Přerov II - Předmostí, 
který je součástí  pozemku p.č.  st. 726,  v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 
11)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - výpůjčku prostor v 
objektu občanské vybavenosti bez č.p./č.e., příslušném k části obce Přerov II - Předmostí, který je 
součástí  pozemku p.č.  st. 726,  v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 11) o celkové výměře 200 m2.

1667/47/7/2016 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova, částí pozemků p.č.118, p.č. 152, p.č. 13, p.č. 5, vše v k.ú. 
Čekyně, částí pozemků  p.č. 134/1, p.č. 191/1, p.č. 13, p.č. 174, p.č. 175, 
p.č. 198, vše v k.ú. Penčičky

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod částí pozemků p.č. 118, ost. plocha, o výměře cca 76 m2, p.č. 152, ost. plocha, o výměře cca 15 
m2, p.č. 13, ost. plocha, o výměře cca 35 m2, p.č. 5, ost. plocha, o výměře cca 34 m2, vše v k.ú. 
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Čekyně,  částí pozemků p.č. 134/1, lesní pozemek, o výměře cca 5 m2, p. č. 191/1, ost. plocha, o 
výměře cca 68 m2, p.č. 13, ost. plocha,  o výměře cca 61 m2, p.č. 174, zast. plocha a nádvoří, o výměře 
cca 16 m2, p.č. 175, zast. plocha a nádvoří, o výměře cca 26 m2, p.č. 198, trvalý travní porost, o 
výměře cca 3 m2, vše v k.ú. Penčičky, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Olomouckého kraje , se sídlem Jeremenkova 40 a, 779 11  Olomouc, IČ 60609460, s tím, že mezi 
statutárním městem Přerov jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem , se sídlem Jeremenkova 40 
a, 779 11  Olomouc, IČ 60609460, jako obdarovaným bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí 
darovací smlouvě ve znění přílohy č.1. Darovací smlouva bude uzavřena  do jednoho roku ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu, který spolu s geometrickým plánem na oddělení převáděných částí 
pozemků doručí budoucí obdarovaný budoucímu dárci. Části pozemků budou převedeny za účetní 
hodnotu pozemků. Smlouva bude uzavřena  dle přílohy č. 1

1668/47/7/2016 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 151/8 v k.ú. Vinary u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 151/8, ostatní plocha, o výměře 201 m2 v k.ú. Vinary u Přerova do vlastnictví 
pana Ing. J.J.  za kupní cenu ve výši 92.000,- Kč, tj. 457,71 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy mezi 
statutárním městem Přerov, jako prodávajícím a panem Ing J.J., jako kupujícím, ve znění dle přílohy   
č. 1.

1669/47/7/2016 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 166 v k.ú. Popovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření pachtovní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním 
městem Přerov (jako propachtovatelem a vlastníkem pozemku) a panem Ing. J.K. (jako 
pachtýřem a stavebníkem) ve znění dle přílohy č. 1. Předmětem smlouvy je pacht části 
pozemku p.č. 166, ostatní plocha, o výměře 45 m2 v k.ú.Popovice u Přerova. Pachtovní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 30.9. běžného 
roku. Pacht bude činit 45,- Kč/rok, t.j. 1,- Kč/m2/rok.  Pozemek bude užíván jako zahrádka 
(předzahrádka před rodinným domem). Součástí smlouvy je ujednání, kterým statutární město 
Přerov uděluje souhlas s umístěním stavby oplocení na předmětné části pozemku. Součástí 
ujednání smlouvy bude dále úhrada ve výši 45,- Kč/rok, t.j. 1,- Kč/m2/rok za bezesmluvní 
užívání části pozemku p.č. 166, ostatní plocha, o výměře 45 m2 za období od 14.8.2015 do 
data uzavření výše citované smlouvy.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.8.2016

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

1670/47/7/2016 Nájem nemovitých věcí v majetku SOC Mlýn s.r.o., IČ: 03579832, se 
sídlem Za Mlýnem 602/2, Přerov - pozemků p.č. 4548/2, p.č. 4546 a p.č. 
4547, vše v k.ú. a obci Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1 schvaluje nájem pozemků p.č. 4548/2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 2.255 
m2, p.č. 4546 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 817 m2 a p.č. 4547 (zahrada) o 
výměře 824 m2, včetně účelových komunikací sloužících jako parkoviště, veřejné zeleně a 
veřejného osvětlení včetně dodávky elektrické energie z MVE, vybudovaných na těchto 
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pozemcích, v k.ú. a obci 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 č. 1. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní 
dobou 1 měsíc. Účelem nájmu bude bezplatné parkování vozidel pro veřejnost. Výše 
nájemného bude činit 64.320,-Kč/rok (bez DPH), tj. 16,51/m2/rok a bude navýšeno 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.

1671/47/7/2016 1. Zřízení věcného břemene – služebnosti k tíži  pozemku p.č. 2883/28 v 
k.ú. Přerov. 2. Smlouva o právu provést stavbu –11010-056416,CG5M-
PRRV-PRLIS-OK

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti,  odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene – zřídit, uložit  a provozovat optický kabel základnové stanice umístěné  v 
panelovém domě č.p. 326 na ulici tř. 17. listopadu tíži pozemku p.č. 2883/28  ost. plocha, v 
k.ú.  Přerov, ve prospěch  společnosti   Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 
2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 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 na straně jedné a  společností  Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 jako budoucím oprávněným 
z věcného břemene na straně druhé. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného břemene -
služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma. Znalecký 
posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně 
ochranného pásma, která bude navýšena   o  příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene nechá vypracovat vlastník pozemků 
statutární město Přerov. Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 
plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene  -
služebnosti  do katastru nemovitostí.

2. schvaluje uzavření smlouvy o  právu provést stavbu  11010-056416,CG5M-PRRV-PRLIS-
OK,  a to uložení optického kabelu na části pozemku p.č. 2883/28 v k.ú. Přerov mezi 
statutárním městem Přerov a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. , jako stavebníkem.  
Smlouva  je podkladem pro  správní řízení a slouží jako vyjádření účastníka řízení s umístěním 
stavby.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.7.2016

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 
a 2 návrhu usnesení včetně jeho podpisu.
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1672/47/7/2016 1. Zřízení věcného břemene – služebnosti k tíži  pozemku p.č. 5076         
v k.ú. Přerov. 2. Smlouva o právu provést stavbu –11010-
056414,CG5M-PRRV-PRKAB-OK

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti,  odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene – zřídit, uložit  a provozovat optický kabel základnové stanice umístěné na 
střeše průmyslového objektu  v areálu firmy Meopta-optika s.r.o.  tíži pozemku p.č. 5076 ost. 
plocha, v k.ú.  Přerov, ve prospěch  společnosti   Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 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 na straně jedné a  společností  Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 jako budoucím oprávněným 
z věcného břemene na straně druhé. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného břemene -
služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma. Znalecký 
posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně 
ochranného pásma, která bude navýšena   o  příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene nechá vypracovat vlastník pozemků 
statutární město Přerov. Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 
plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene  -
služebnosti  do katastru nemovitostí.

2. schvaluje uzavření smlouvy o  právu provést stavbu 11010-056414,CG5M-PRRV-PRKAB-
OK ,  a to uložení optického kabelu na části pozemku p.č. 5076 v k.ú. Přerov mezi statutárním 
městem Přerov a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., jako stavebníkem. Smlouva  je 
podkladem pro  správní řízení a slouží jako vyjádření účastníka řízení s umístěním stavby.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.7.2016

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

1673/47/7/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 
na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 6051, p.č. 
4973/15, p.č. 4973/17, vše v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat  telekomunikační rozvod – optickou přípojku základnové 
stanice, 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  likvidaci telekomunikačního rozvodu – optické přípojky 
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základnové stanice, k tíži pozemků p.č. 6051, p.č. 4973/15, p.č. 4973/17, vše v k.ú. Přerov, a 
to ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 
2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063,  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 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, 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 provozovat telekomunikační rozvod – optickou přípojku základnové stanice 
(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 „CG5M  PRRV  PRPSP  OK“ 
telekomunikační  rozvod – optická přípojka základnové stanice,   na pozemcích p.č. 6051, p.č. 
4973/15, p.č. 4973/17, vše v k.ú. Přerov,  mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem 
pozemků a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 
Praha 3, IČ 04084063, jako stavebníkem, dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. M. Dohnal

Termín: 31.7.2016

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.

1674/47/7/2016 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - 2 ks obrazů 
autora Augustina Mervarta v předsálí Slavnostní zámecké síni 
přerovského zámku

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 4.7.2014 na movité věci - 2 ks 
obrazů autora Augustina Mervarta - "Martinský jarmark" o rozměrech 100 cm x 70 cm, inv. č. 
00070224 a "Přerov v zimě" o rozměrech 97 cm x 68 cm, inv č. 00070218, umístěné v předsálí 
Slavnostní zámecké síně uzavřené mezi společností Česká spořitelna a.s., se sídlem Praha 4, 
Olbrachtova 1929/62, IČ 45244782, jako půjčitelem a statutárním městem Přerovem, jako 
vypůjčitelem, ve znění dle přílohy. 

Dodatek č. 1 bude řešit prodloužení doby výpůjčky. Původní doba výpůjčky – od 1.7.2014 do 
30.6.2016 se změní na novou dobu výpůjčky – od 1.7.2016 do 30.6.2018.
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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

1675/47/7/2016 Výpověď smlouvy o dílo č. 07/014/033/05 ze dne 16.11.2005 uzavřené 
mezi Městem Přerov a společností Konvička služby s.r.o., IČ 26863383, 
se sídlem Malá Dlážka 2895/14, Přerov I - Město, Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. se neusnesla schválit podání výpovědi Smlouvy o dílo č. 07/014/033/05 ze dne 16.11.2005 
uzavřené mezi Městem Přerov a společností Konvička služby s.r.o., IČ: 26863383, se sídlem 
Malá Dlážka 2895/14, Přerov I - Město, Přerov, jejímž předmětem je závazek společnosti 
provádět pro město komplexní údržbu zeleně na území města Přerova v lokalitě části města -
východ.

2. se neusnesla pověřit náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního 
úkonu dle bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a 
podpisu.

1676/47/7/2016 Smlouva o postoupení práv z dokumentace pro vydání rozhodnutí o 
umístění stavby "Sjezd vozidel HZS do toku Bečvy v prostoru pod 
Prechezou, DÚR"

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o postoupení práv z dokumentace pro 
vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) s názvem: "SJEZD VOZIDEL HZS DO TOKU BEČVY 
V PROSTORU POD PRECHEZOU" mezi statutárním městem Přerovem, jako převodcem, 
společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 4, IČ: 47116901, 
jako nabyvatelem, společností Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., se sídlem Vysoké Mýto, 
Rokycanova 114, IČ: 64255611, jako nabyvatelem a  PRINTES-ATELIER s.r.o., se sídlem Přerov, 
Mostní 11a, IČ: 25391089, jako zpracovatelem dokumentace ve znění dle přílohy č. 1.
Předmětem smlouvy je bezúplatný převod práv a povinností z ní vyplývajících a/nebo s ní spojených, 
včetně práv a povinností spojených s jejím užitím (odpovídající postoupení licence k užití autorského 
díla) z převodce na nabyvatele za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.7.2016

1677/47/7/2016 Mimořádné prohlídky mostů přes žel. trať Přerově ev.č. Př-M 04727-1 
a ev.č. Př-M 04727-2 na ul. Dluhonská v Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje objednání mimořádných prohlídek mostních objektů přes žel. trať ČD ev.č. Př-M 
04727-1 a ev.č. Př-M 04727-2 na ul. Dluhonská v Přerově, dle přílohy č.1

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.6.2016

2. schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č.9/2012- Zásady postupu při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí na přímé provedení objednávky mezi 
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Statutárním městem Přerov a firmou PONTEX spol. s .r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha4,   
IČO: 40763439.

3. pověřuje odbor správy ostatního majetku a komunálních služeb provedením objednávky         
u firmy PONTEX spol. s r.o. a dle cenové nabídky č. PX 2531/2016/mka ve výši 29.040,-
vč.DPH

1678/47/7/2016 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.  14 (3+1), o ploše  80,40  m2, v domě č. p. 
1378, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/16, v k. ú. Přerov, 
Trávník, č. o. 4 (vč. zařizovacích předmětů), s panem P.D., za nájemné ve výši 65,00 
Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty v bytě umístěné, na dobu určitou do 31. 7. 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.

2. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 3 v Přerově, Žerotínovo náměstí 
1866/44, s panem M.P.

1679/47/7/2016 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. schvaluje 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 a dle varianty II  stanoviska Odboru majetku a komunálních služeb.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 16.9.2016

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

1680/47/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
158, v k.ú. Popovice u Přerova- sjezd na místní komunikaci na ul. 
Kovářská v Přerově X- Popovicích

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na  pozemku p.č. 158, ostatní plocha, o
výměre 4337 m2, v k.ú. Popovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, 
Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemků a pí P.D., jako žadatelem, ve znění dle 
přílohy č.1.
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Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 16.9.2016

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

1681/47/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
439/22 v k.ú. Lověšice u Přerova- vodovodní přípojka k RD na p.č. 96 
v k.ú. Lověšice u Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na  pozemku p.č. 439/22, ostatní plocha, 
o výměre 1173 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-
Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemků a pí H.Ž. a p. A.O., jako 
žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 16.9.2016

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

1682/47/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
510 v k.ú. Lověšice u Přerova - Přípojka dešťové kanalizace k RD, 
Drážní č.178/70, Přerov III-Lověšice

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na  pozemku p.č. 510, ostatní plocha, o 
výměre 3017 m2  v k.ú. Lověšice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, 
Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemků a p. J.K., jako žadatelem, ve znění dle 
přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 16.9.2016

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

1683/47/8/2016 Vnitřní předpis č. 11/2016 - Metodický pokyn – příklady účtování pro 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerov a 
rozpočtový proces 

Rada města Přerova po projednání:

1. vydává Vnitřní předpis č. 11/2016 - Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces ve znění dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Ing. D. Novotná, Ing. E. Marečková Ph.D., Ing. E. Řezáčová

Termín: 30.6.2016

2. ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem 
postupovat dle Vnitřního předpisu č. 11/2016 - Metodický pokyn – příklady účtování pro 
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příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces, a to již za 
období 2. mezitímní závěrky zpracované ke dni 30. 6. 2016.

Odpovídá: ředitelé příspěvkových organizací

Termín: 30.6.2016

1684/47/9/2016 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2016" -
peněžitý dar a smlouva o zprostředkování reklamy

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy na preventivní, výchovně vzdělávací akci 
"Senior symposium 2016" v Přerově dne 4. 10. 2016 ve výši 10 000,- Kč včetně DPH mezi 
statutárním městem Přerov jako zajišťovatelem reklamy a společností GEMINI oční centrum, 
a.s., IČ: 26906295, se sídlem U Křížku 572, Průhonice, PSČ 252 43, jako objednatelem 
reklamy.

2. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 4 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerov jako obdarovaným a společností Česká spořitelna, a.s., IČ 
45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako dárcem, jejímž 
předmětem je peněžitý dar pro účely zabezpečení preventivní, výchovně vzdělávací akce 
"Senior symposium 2016".

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

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

rozpočet po 
úpravě

2111 Příjmy z poskytování služeb a 
výrobků (reklama)

0,0 + 10,0 10,0

2321 Přijaté neinvestiční dary 12,3 + 4,0 16,3

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

rozpočet
po úpravě

4379 635 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 79,9 + 11,9 91,8

6399 2XX Ostatní finanční operace (daň z příjmů právnických 
osob za obce, DPH)

27 304,5 + 2,1 27 306,6

4. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního jednání dle 
návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.8.2016

1685/47/10/2016 Návrh na jmenování vedoucí (ho) Odboru správy majetku a 
komunálních služeb Magistrátu města Přerova

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností od 1. 7. 2016 v souladu s ustanovením § 102 
odst. 2. písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na návrh tajemníka Magistrátu města Přerova 
pana Ing. Miloslava Dohnala do funkce vedoucího Odboru správy majetku a komunálních služeb 
Magistrátu města Přerova.
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1686/47/10/2016 Uplatnění nároku na náhradu škody za nezákonné rozhodnutí -
předžalobní výzva

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 1462/42/11/2016 přijaté na 42. schůzi konané dne 21.4.2016;

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

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

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

rozpočet po 
úpravě

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky   
a náhrady

374,2* + 4,8 379,0

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

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

rozpočet po 
úpravě

3716 830 Monitoring ochrany ovzduší           
(analyzátory, detektory aj.)

120,0 + 4,8 124,8

1687/47/10/2016 Smlouva o spolupráci při organizaci oslav 28. října

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při organizaci oslav 28. října mezi Olomouckým 
krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 606 09 460 a Statutárním městem Přerovem, 
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825 v předloženém znění,

2. pověřuje primátora Mgr. Vladimíra Puchalského k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu.

1688/47/10/2016 Do práce na kole - poskytnutí daru, licenční smlouva.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí daru a uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto daru mezi statutárním 
městem Přerovem jako dárcem a Martinem Krejčířem, jako obdarovaným. Předmětem daru je 
jízdní kolo Kellys Cliff 50 v hodnotě 11 900 Kč, které dárce touto smlouvou obdarovanému 
předává jako cenu pro vítěze soutěže Do práce na kole 2016, na jejíž organizaci se dárce 
podílí,

2. schvaluje uzavření licenční smlouvy autorské mezi statutárním městem Přerovem jako 
nabyvatelem a Lubomírem Dostálem jako autorem dle přílohy,
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3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřinského k jednání o uzavření právních úkonů v 
oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření a podpisu (dle bodu 1. a 2.).

1689/47/10/2016 Personální změna - Hlavní inventarizační komise

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností od 17. 6. 2016 členem Hlavní inventarizační 
komise Ing. Miloslava Dohnala.

1690/47/10/2016 Smlouva o zajištění reklamy

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 20.000 Kč (plus platná sazba DPH) 
mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem Meopta -
optika, s.r.o. se sídlem Kabelíkova 1, 750 02  Přerov, IČ: 47677023,  jejímž účelem je 
prezentace objednatele v rámci oslav, pořádaných městem k 760. výročí povýšení Přerova na 
město,

2. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 50.000,-- Kč (plus platná sazba DPH) 
mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem Olympus 
Czech Group, s.r.o., člen koncernu, se sídlem Evropská 176/16, 160 41  Praha 6 - Vokovice, 
IČ: 27068641, jejímž účelem je prezentace objednatele v rámci oslav, pořádaných městem k 
760. výročí povýšení Přerova na město,

3. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 45.000 Kč (plus platná sazba DPH) 
mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem Pivovar ZUBR 
a.s. se sídlem Komenského 696/35, Přerov I – Město, 750 02  Přerov, IČ: 47676906, jejímž 
účelem je prezentace objednatele v rámci oslav, pořádaných městem k 760. výročí povýšení 
Přerova na město,

4. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem výše uvedených smluv o 
zajištění reklamy.

1691/47/11/2016 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého

Rada města Přerova po projednání se neusnesla odložit železniční zastávku v Předmostí do 30.6.2016.

1692/47/11/2016 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského

Rada města Přerova po projednání rozhodla nepokračovat v jednání s příslušnými orgány ve věci 
železniční zastávky v Předmostí.

V Přerově dne 16. 6. 2016

       Mgr. Vladimír Puchalský                               Rudolf Neuls
primátor statutárního města Přerova          člen Rady města Přerova


