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USNESENÍ z 48. schůze Rady města Přerova konané dne 30. června 2016

1693/48/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 48. schůze Rady města 
Přerova konané dne 30. června 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 48. schůze Rady města Přerova konané dne 30. června 2016,

2. schvaluje Mgr. Helenu Netopilovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 48. schůze Rady města 
Přerova.

1694/48/4/2016 Rozpočtové opatření č. 13

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

1695/48/4/2016 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 
Přerovem a Olomouckým krajem na projekt Přerovské 
svatovavřinecké hody 2016 a Stopami Žerotínů, 5. etapa

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a statutárním městem 
Přerovem jako příjemcem, ve výši 70 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů na projekt 
Přerovské svatovavřinecké hody 2016 a Stopami Žerotínů, 5. etapa,

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

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet
po úpravě

4122 210 Neinvestiční přijaté transfery od 
krajů

20 166,6 * + 70,0 20 236,6

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

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

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 2 548,2 + 70,0 2 618,2

1696/48/5/2016 Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa - záměr 
spolufinancování

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
spolufinancování stavebních a inženýrských objektů uvedených v důvodové zprávě připravovaných v 
rámci akce Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa v předpokládané výši 22,161 mil. Kč vč. 
DPH, s předpokládanou realizací v letech 2018 až 2021.
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1697/48/5/2016 Výjimka ze stavební uzávěry – “Dětské hřiště – ul. Sokolská, Přerov“

Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst. 3 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 
ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou “Mimoúrovňové křížení silnice I/55 a I/18 s 
železniční tratí Českých drah, mimo jiné i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK Předmostí“ pro 
stavbu “Dětské hřiště – ul. Sokolská, Přerov“, situovanou na pozemku parc.č. 4293/1 v katastrálním 
území Přerov, který je součástí stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na 
usnesení).

1698/48/6/2016 DPS Trávník 1, Přerov – energetická opatření

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci Odboru řízení projektů a investic o 
zpracování dokumentace na realizaci akce pro Snížení energetické náročnosti Domu s pečovatelskou 
službou, Trávník 1, Přerov. Součástí technického řešení konstrukcí je i stavební úprava lodžií 
spočívající v jejich nastavení namísto sanace betonových konstrukcí a montáž nových lodžií.

1699/48/6/2016 Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 
750 02 Přerov“ – rozhodnutí o námitkách

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí „Námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v 
zadávacím řízení a proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ veřejné 
zakázky s názvem „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“, 
doručenou zadavateli dne 22.6.2016 od uchazeče MILIMEX s.r.o. – organizační složka, 
Daliborova 648/38, Ostrava – Mariánské Hory, IČ 29454379,

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 111, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nevyhovět námitkám uchazeče zadávacího řízení 
veřejné zakázky „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“ 
společnosti MILIMEX s.r.o. – organizační složka, Daliborova 648/38, Ostrava – Mariánské 
Hory, IČ 29454379,

3. bere na vědomí „Odvolání proti vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení veřejné zakázky 
Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, Přerov“ veřejné zakázky s názvem 
„Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“, doručenou zadavateli 
dne 27.6.2016 od uchazeče HAOSPOL s.r.o., U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov – Prostřední 
Suchá, IČ 25855506,

4. rozhodla v souladu s ustanovením § 111, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout (odvolání) námitky uchazeče zadávacího 
řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“ 
společnosti HAOSPOL s.r.o., U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ 
25855506,

5. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavatele v rozsahu dle Přílohy č. 2a a 2b,

6. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisu Rozhodnutí zadavatele            
o námitkách dodavatele.
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1700/48/6/2016 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 
10. etapa (Tyršova, Teličkova)“ - rozhodnutí o vyloučení uchazečů, 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise 
ustanovené zadavatelem pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek 
veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. etapa (Tyršova, 
Teličkova)“,

2. vylučuje , v souladu s ustanovením § 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)“ uchazeče 
COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000, IČ 26177005, pro nesplnění požadavků 
dle § 71 odst. 7 zákona,

3. vylučuje , v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)“ uchazeče 
KKS, spol. s r.o., Zlín, Příluky 386, PSČ 76001, IČ 42340802, pro nesplnění kvalifikace v 
požadovaném rozsahu,

4. vylučuje , v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)“ uchazeče 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČ 
25317628, pro nesplnění zadávacích podmínek,

5. vylučuje , v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)“ uchazeče 
COMMODUM, spol. s r.o., č.p. 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČ 46577238, pro nesplnění 
zadávacích podmínek,

6. vylučuje , v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)“ uchazeče 
SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 
60775530, pro nesplnění zadávacích podmínek,

7. vylučuje , v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)“ uchazeče 
PSS Přerovská stavební a.s., Přerov - Přerov I - město, Skopalova 2861/7, PSČ 75002, IČ 
27769585, pro nesplnění zadávacích podmínek,

8. vylučuje , v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)“ uchazeče 
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, IČ 60838744, pro nesplnění 
zadávacích podmínek,
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9. vylučuje , v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)“ uchazeče 
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 
60, PSČ 62000, Brno, IČ 48035599, pro nesplnění zadávacích podmínek,

10. vylučuje , v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)“ uchazeče 
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ 62360213, pro nesplnění zadávacích 
podmínek,

11. 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 
„Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)“, která 
byla předložena uchazečem VYSSPA Sports Technology s.r.o., Plzeň, Cvokařská 10, PSČ 
30100, IČ 27967638,

12. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., Plzeň, Cvokařská 10, PSČ 30100, IČ 
27967638, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Regenerace panelového sídliště Přerov –
Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)“.

               
Cena za plnění bude činit 6.480.353,45 Kč bez DPH, tj. 7.841.227,67 Kč vč. DPH.

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

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, 
bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Ing. Petra Měřínského na základě jeho pověření 
usnesením Rady města Přerova, č. usn. 1533/44/6/2016, ze dne 19.05.2016.

1701/48/7/2016 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č.  192/101, 
jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 192, č.p. 193, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/6, zast. 
pl.  a nádvoří,  v k.ú. Přerov (Kozlovská 6)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
nebytové jednotky č. 192/101, v objektu bytový dům  č.p. 192, č.p. 193, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/6, v  k.ú. Přerov, Kozlovská 6, o celkové výměře 184,10 m2

včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 192, č.p. 193, 
příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 3157/6,  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 
3157/6, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 1841/17619 z vlastnictví statutárního města 
Přerova.

1702/48/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – nájem části zábradlí lávky          
U Tenisu v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části 
zábradlí o celkové výměře 1,96 m2 (za 2 ks reklamního banneru o rozměrech 0,7 m x 1,4 m) lávky     
U Tenisu umístěné na části pozemku p.č. 2637/3, ost. pl. v k.ú. Přerov.
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1703/48/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov – objektu bydlení č.p.1721, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí  pozemku 
p.č.  445/1,  v k.ú. Přerov (B. Němcové 10)

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku objektu  
bydlení č.p. 1721, příslušném k části obce Přerov I - Přerov, který je součástí  pozemku p.č. 445/1, v 
k.ú. Přerov (B. Němcové 10).

1704/48/7/2016 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 schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku 
p.č. 263, ovocný sad, o výměře 335 m2, v k.ú. Předmostí.

1705/48/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova/převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova  –  pozemku p.č. 592 v k.ú. Kozlovice u 
Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht  pozemku p.č. 592, trvalý travní porost,  
o výměře 14321 m2 v k.ú. Kozlovice  u Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby si vyhradilo  rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova  - úplatném převodu pozemku p.č.  592, trvalý travní porost,           
o výměře 14321 m2 v k.ú. Kozlovice  u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova  -
úplatný převod pozemku p.č.  592, trvalý travní porost,  o výměře 14321 m2 v k.ú. Kozlovice  
u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova.

1706/48/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4668/1 v k.ú. 
Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod části 
pozemku p.č. 4668/1, zahrada o výměře cca 50 m2, v k.ú. Přerov  z majetku statuárního města 
Přerova.

1707/48/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku  p.č. 
456/6, p.č. 649/12, p.č. 667/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 456/6, ostatní  plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 109 m2,  p.č. 649/12, ostatní plocha, jiná plocha,  o výměře 145 m2, p.č. 667/2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 829 m2 v k.ú. Kozlovice u  Přerova, z vlastnictví S.M.
.
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1708/48/7/2016 Záměr statutárního města Přerov  - úplatný převod   pozemku p.č. 
6834/12 a  p.č. 6834/14 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. 6834/12, ostatní  plocha, 
manipulační plocha, o výměře 281m2,  p.č. 6834/14, ostatní plocha, manipulační plocha,  o výměře 
53m2, v k.ú.   Přerov, ze spoluvlastnictví  J.H..

1709/48/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 6129, p.č. 
6130,  oba  v k.ú.  Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout o záměru statutárního 
města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
pozemků p.č. 6129, ost. plocha, o výměře 639 m2, p.č. 6130, zast. plocha a nádvoří, o výměře 
163 m2, oba v k.ú.  Přerov, ve vlastnictví REGION PLANT s.r.o., se sídlem Lazecká 70 a, 
Lazce, 779 00 Olomouc, IČ 28657357, vyznačené na situaci v příloze.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6129, 
ost. plocha, o výměře 639 m2, p.č. 6130, zast. plocha a nádvoří, o výměře 163 m2, oba v k.ú.  
Přerov, ve vlastnictví REGION PLANT s.r.o., se sídlem Lazecká 70 a, Lazce, 779 00 
Olomouc, IČ 28657357, vyznačené na situaci v příloze.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva  k pozemkům p.č. 
6129, ost. plocha, o výměře 639 m2, p.č. 6130, zast. plocha  a nádvoří, o výměře 163 m2, oba v 
k.ú.  Přerov, ve vlastnictví REGION PLANT s.r.o., se sídlem Lazecká 70 a, Lazce, 779 00 
Olomouc, IČ 28657357, vyznačené na situaci v příloze.

1710/48/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - směna pozemku p.č. 3/5 v k.ú. 
Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 
5102/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou ve vlastnictví Římskokatolické 
farnosti Přerov-Předmostí

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu pozemku p.č. 
3/5 (zahrada) o výměře 101 m2 v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 5102/2 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 42 m2 v k.ú. Troubky nad Bečvou s doplatkem ve výši 90 000,- Kč.

1711/48/7/2016 Dohoda o skončení nájmu a záměr statutárního města Přerova – pacht 
nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části pozemku 
p.č. 283/19 v k.ú. Předmostí

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 283/19, orná půda, o výměře 
181 m2 v k.ú. Předmostí mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní L.Ch.
(jako nájemcem) ve znění dle přílohy č. 1. Nájem vznikl na základě  nájemní smlouvy 
uzavřené dne 10.10.2007 a bude ukončen dohodou ke dni 31.8.2016.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal
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Termín: 31.8.2016

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 283/19, orná půda,      
o výměře 181 m2 v k.ú. Předmostí.

1712/48/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 258 v k.ú. 
Penčice

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části 
pozemku p.č. 258, ostatní plocha, o výměře cca 70 m2 v k.ú. Penčice.

1713/48/7/2016 Záměr statutárního města Přerova -uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě 
o výpůjčce pozemků p.č. 426/9, p.č. 426/18, p.č. st. 823 a p.č. st. 824 vše 
v k.ú. Předmostí

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - uzavření dodatku č. 6 
smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a AUTO KLUB 
PŘEROV – město v AČR, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 533751, jako vypůjčitelem, dne 
17.11.1992, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.10.1996, dodatku č. 2 ze dne 12.10.2001, dodatku č. 3 ze 
dne 20.3.2003. dodatku č. 4 ze dne 28.8.2008 a dodatku č. 5 ze dne 10.11.2014 na dobu určitou do 
31.12.2016. Předmětem dodatku je doplnění účelu výpůjčky z původního účelu - "sportovně 
rekreační" na "sportovně rekreační účely,  provozování  autokrosového a motokrosového sportu a 
provádění činností souvisejících s údržbou předmětu výpůjčky a zajišťováním pořádku na předmětu 
výpůjčky", prodloužení doby výpůjčky do 31.12.2029 a úprava podmínek provozu areálu přerovské 
rokle.

1714/48/7/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  
- části pozemku p.č  72/1  v k.ú. Lověšice u Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku p.č. 72/1, orná půda, označený v geometrickém plánu č. 437-22/2016 jako 
pozemek p.č. 72/3, orná půda, o výměře 78 m2  z vlastnictví statutárního města Přerova do 
spoluvlastnictví E.O. a T.D., za kupní cenu  v místě a čase obvyklou ve výši 54 000 Kč, tj. 692,30,-
Kč/m2, ve znění dle přílohy.

1715/48/7/2016 Úplatný převod nemovitých věcí - 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, z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, 
s.r.o.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí - 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, a 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, z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na 
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Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za celkovou kupní cenu ve výši 950.000,- Kč a
uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

1716/48/7/2016 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  - nájem 
části pozemků p.č  4996/1, p.č. 4996/2 a p.č. 4996/3, vše  v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne ze dne 30.6.2006,  ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 30.6.2011, na pozemek p.č. 4996/2, ost. plocha o výměře 26 m2 a část 
pozemku p.č. 4996/3, ost. plocha o výměře 42 m2 oba v k.ú. Přerov, uzavřené mezi statutárním 
městem Přerov, jako pronajímatelem a společností CYLINDR-CAFFE, s.r.o., se sídlem 
Bystřice pod Hostýnem, Tyršova 642, IČ 25562061, jako nájemcem, ve znění dle přílohy.

Dodatek č. 2 bude upravovat:

a) Dobu nájmu.  Původní doba nájmu – na dobu určitou, do 30.6.2016 se změní na novou dobu 
nájmu  – na dobu určitou, do 30.6.2021.

b) Rozšíření předmětu  nájmu. Původní předmět nájmu se rozšíří o část pozemku p.č. 4996/1 ost.   
             plocha o výměře 78 m2, v k.ú. Přerov. 

c) Výše nájemného zůstane v původní výši  27.000,- Kč/rok.

d)        Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání bude činit ve výši 19 770,- Kč, a to  za 3 roky zpětně 
od dne datu uzavření dodatku č. 2.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.6.2016

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

1717/48/7/2016 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - část 
p.č. 418/1 v k.ú. Lověšice u Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, 
jako propachtovatelem a A.Č. Bc., jako pachtýřem, kterou  ke dni 30.6.2016 bude ukončen pachtovní 
vztah k části pozemku p.č. 418, orná půda, o výměře 400 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova, založený 
pachtovní smlouvou uzavřenou mezi propachtovatelem a pachtýřem dne 15.9.2015, ve znění dle 
přílohy.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.6.2016

1718/48/7/2016 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –
pozemků p.č. 1174 a p.č. 531, oba v k.ú. Henčlov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje výpůjčku pozemků p.č. 1174, sportoviště a rekreační plocha, o výměře  10309 m2  a 
p.č. 531, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 270 m2, oba v k.ú. Henčlov. A uzavření 
smlouvy o výpůjčce mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Henčlov, IČ 71247602, se sídlem 
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Přerov III-Henčlov, Sokolů 50/15  (jako vypůjčitel) a statutárním městem Přerov (jako 
půjčitelem) ve znění dle přílohy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 20 
let. Účelem výpůjčky bude využití pozemků jako víceúčelový sportovní areál.

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

1719/48/7/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti k tíži  pozemku p.č. 4983/1 v 
k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti,  odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene – zřídit, uložit  a provozovat stavbu  „Horkovodní přípojka, Wurmova 28, 
Přerov“ tíži pozemku p.č. 4983/1 ost. plocha, v k.ú.  Přerov, ve prospěch  společnosti Teplo 
Přerov, a.s., se sídlem Přerov I-Město, 750 11 Blahoslavova ul. 1499/7,  IČ 25391453 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 Teplo Přerov, a.s., se sídlem Přerov I-Město, 750 11 Blahoslavova 
ul. 1499/7,  IČ 25391453  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.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.6.2016

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

1720/48/7/2016 Zřízení věcného břemene - služebnosti  a souhlas s umístěním stavby 
na nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 
4928 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení NN a s tím spojeného 
omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 
osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, 
včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku p.č. 4928 v  k.ú. Přerov, a to ve 
prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, PSČ: 405 02, IČ: 24729035.
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Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH.
  Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o právu 
provést stavbu a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi 
statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene a vlastníkem pozemku na 
straně jedné a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, PSČ: 405 02, IČ: 24729035, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene a stavebníkem na straně druhé, ve znění dle přílohy č. 1.
Součástí  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti je ujednání, kterým 
statutární město Přerov uděluje  právo provést  stavbu zemního kabelového vedení investorovi a jím 
pověřeným osobám  na pozemku  ve vlastnictví statutárního města Přerova  p.č. 4928 v k.ú. Přerov, v 
souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů a bude sloužit jako podklad k řízení před stavebním úřadem pro výše uvedenou stavbu. Právo 
provést stavbu ve smyslu ust. § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nezřizuje.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti dnů ode dne, kdy investor 
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. Oprávněný 
uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, náklady spojené s vypracováním 
geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného 
břemene  - služebnosti  do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.9.2016

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

1721/48/7/2016 Bezúplatný převod movité věci – trezoru z vlastnictví statutárního 
města Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy na movitou věc – trezoru včetně nástavce nad trezor, 
inv. č. 442-00012353, z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví příspěvkové 
organizace Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem Přerov I - Město, Horní náměstí 7,    
IČ 00097969, ve znění dle přílohy.

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.

1722/48/7/2016 Užívání  nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
části prostor v objektu bydlení č.p. 18, příslušném k části obce Přerov 
XI - Vinary, který je součástí pozemku p.č. st. 44/1, v k.ú. Vinary u 
Přerova (Kulturní dům Vinary)

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje uzavření smlouvy o úhradě nákladů v souvislosti s užíváním prostor – sociálního 
zařízení v objektu bydlení č.p. 18, příslušném k části obce Přerov XI - Vinary, který je 
součástí pozemku p.č. st. 44/1 v k.ú. Vinary u Přerova (Kulturní dům Vinary) mezi statutárním 
městem Přerov, jako vlastníkem  a společností ARRIVA Morava a.s., se sídlem Ostrava –
Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5, IČ 25827405, jako uživatelem, která bude činit částku 
100,-Kč/měsíc včetně DPH, ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.6.2016

2. souhlasí s užíváním prostor sociálního zařízení o výměře 7,4 m2 a prostor přístupové chodby o 
výměře 15 m2 v  objektu bydlení č.p. 18, příslušném k části obce Přerov XI - Vinary, který je 
součástí pozemku p.č. st. 44/1 v k.ú. Vinary u Přerova (Kulturní dům Vinary) mezi statutárním 
městem Přerov a společností ARRIVA Morava a.s., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 
Vítkovická 3133/5, IČ 25827405 za účelem užívání sociálního zařízení zaměstnanci 
společnosti ARRIVA Morava a.s. Souhlas bude součástí smlouvy o úhradě nákladů uvedené v 
bodu 1.

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

1723/48/7/2016 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 814/3, p.č. 
814/6, p.č. 814/7, p.č. 814/8, p.č. 880/2, p.č. 880/8, p.č. 881/1, p.č. 881/2, 
p.č. 883/3, p.č. 883/4, p.č. 883/5, p.č. 892/10, p.č. 892/11, p.č. 7289/18,  
p.č. 7289/19,  p.č. 7289/20,  p.č.7289/24,  p.č. 7289/25,  p.č. 7289/26,  p.č. 
7289/27, p.č. 7289/28,  p.č. 7289/29,  p.č. 7289/30,  p.č. 7289/31,  p.č. 
7289/32,  vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě 
povinné z předkupního práva

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  jménem 
statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva k pozemkům p.č. 814/3, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 98 m2, p.č. 814/6, zast. plocha a nádvoří, o výměře 169 m2,  p.č. 814/7, 
zast. plocha a nádvoří,  o výměře 20 m2, p.č. 814/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře 38 m2,  p.č. 
880/2, zast. plocha    a nádvoří, o výměře 210 m2, p.č. 880/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, 
p.č. 881/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 257 m2, p.č. 881/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 160 
m2, p.č. 883/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 519 m2, p.č. 883/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 
743 m2, p.č. 883/5, zast. plocha a nádvoří, o výměře 360 m2, p.č. 892/10, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 284 m2, p.č. 892/11, zast. plocha a nádvoří, o výměře 458 m2, p.č. 7289/18, ost. plocha, o 
výměře 32 m2, p.č. 7289/19, ost. plocha, o výměře 68 m2 ,p.č. 7289/20, ost. plocha, o výměře 28 m2, 
p.č. 7289/24, ost. plocha, o výměře 217 m2, p.č. 7289/25, ost. plocha, o výměře 319 m2, p.č. 7289/26, 
ost. plocha, o výměře 335 m2, p.č. 7289/27, ost. plocha, o výměře 997 m2, p.č. 7289/28, ost. plocha, o 
výměře 1636 m2, p.č. 7289/29, ost. plocha, o výměře 415 m2, p.č. 7289/30, ost. plocha, o výměře 53 
m2, p.č. 7289/31, ost. plocha, o výměře 261 m2, p.č. 7289/32,  ost. plocha, o výměře 101 m2, vše v k.ú. 
Přerov, JUTA, a.s., Dukelská 417, 54401 Dvůr Králové nad Labem, IČ 45534187, jako osobě povinné 
z předkupního práva k pozemkům p.č. 814/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 98 m2, p.č. 814/6, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 169 m2,  p.č. 814/7, zast. plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, p.č. 814/8, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 38 m2,  p.č. 880/2, zast. plocha a nádvoří,   o výměře 210 m2, p.č. 
880/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, p.č. 881/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 257 m2, 
p.č. 881/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 160 m2, p.č. 883/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 519 
m2, p.č. 883/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 743 m2, p.č. 883/5, zast. plocha a nádvoří, o výměře 
360 m2, p.č. 892/10, zast. plocha a nádvoří,  o výměře 284 m2, p.č. 892/11, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 458 m2, p.č. 7289/18, ost. plocha, o výměře 32 m2, p.č. 7289/19, ost. plocha, o výměře 68 m2
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,p.č. 7289/20, ost. plocha, o výměře 28 m2, p.č. 7289/24, ost. plocha, o výměře 217 m2, p.č. 7289/25, 
ost. plocha, o výměře 319 m2, p.č. 7289/26, ost. plocha, o výměře 335 m2, p.č. 7289/27, ost. plocha, o 
výměře 997 m2, p.č. 7289/28, ost. plocha, o výměře 1636 m2, p.č. 7289/29, ost. plocha, o výměře 415 
m2, p.č. 7289/30, ost. plocha, o výměře 53 m2, p.č. 7289/31, ost. plocha, o výměře 261 m2, p.č. 
7289/32,  ost. plocha, o výměře 101 m2, vše v k.ú. Přerov, prominutí povinnosti, které jsou obsahem 
předkupního práva dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedeným pozemkům v k.ú. Přerov.

1724/48/7/2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů 
uzavřené dne 18.12.2013 v platném znění

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů mezi 
statutárním městem Přerov a provozovatelem, společností TextilEco, a.s., IČ 28101766, se 
sídlem Za Mototechnou 1114/4, Praha 5-Stodůlky, ve znění návrhu Dodatku č. 1 Smlouvy, 
který je přílohou důvodové zprávy,

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

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.9.2016

1725/48/7/2016 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie – kontejnerové stání Přerov, 
Jasínkova 19

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie z důvodu stavby kontejnerového stání Přerov, 
Jasínkova 19 mezi ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-
Podmokly jako provozovatelem distribuční soustavy a statutárním městem Přerov, IČ 
00301825, Bratrská 709/34, Přerov jako žadatelem, ve znění přílohy,

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

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.9.2016

1726/48/7/2016 Souhlas statutárního města Přerova s  úplatným převodem movitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – plynového ohřívače Alfa 
10 z bytu č. 7 domu nám. Fr. Rasche 7

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova – plynového 
ohřívače Alfa 10 z bytu č. 7 domu nám. Fr. Rasche 7 za cenu 7 500,- Kč.
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2. pověřuje náměstka primátora Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 
1 návrhu na usnesení včetně jejich podpisu.

1727/48/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
426/9 v k.ú. Předmostí – Betonová manipulační plocha

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 426/9, ostatní plocha o 
výměře 106669 m2 v k.ú. Předmostí mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 
709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. AUTO KLUB PŘEROV-MĚSTO v 
AČR, se sídlem Dluhonská 1350/43, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO: 00533751, jako 
žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.9.2016

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

1728/48/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
1021 v k.ú. Žeravice- Zpevnění účelové komunikace k parc.č.794 v k.ú. 
Žeravice

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 1021, ostatní plocha o 
výměře 3980 m2 v k.ú. Žeravice mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 
709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a pí. P.M., jako žadatelem, ve znění dle přílohy 
č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.9.2016

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

1729/48/8/2016 Hodnocení práce ředitelek 

Rada města Přerova po projednání schvaluje výsledky hodnocení práce níže jmenovaných ředitelek 
příspěvkových organizací dle důvodové zprávy: 

 paní Mgr. Bc. Ilony Bočinské, ředitelky Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16,
 paní Zdeňky Studené, ředitelky Mateřské školy Přerov, Lešetínská 5.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.7.2016

1730/48/8/2016 Odměny ředitelům škol a školských zařízení  

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a 
mateřských škol a Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, zřízených statutárním 
městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci 
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stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2016 ze 
státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.7.2016

1731/48/8/2016 Úprava platu ředitelky základní školy

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 8. 2016 platový postup do vyššího 
platového stupně paní Mgr. Bc. Věře Václavíčkové, ředitelce Základní školy J. A. Komenského a 
Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14, v rozsahu dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.7.2016

1732/48/8/2016 Profilace mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace k profilaci nebo zaměření mateřských škol zřizovaných statutárním 
městem Přerovem, v rozsahu dle důvodové zprávy a s účinností od 1. 9. 2016,

2. schvaluje zaměření Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, 
Hranická 14, IČ: 45180083, odloučeného pracoviště mateřské školy v Čekyni na 
polytechnickou výchovu s profilací na keramické tvoření s účinností od 1. 9. 2016,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.9.2016

3. schvaluje financování zaměření odloučeného pracoviště mateřské školy v Čekyni, součásti 
Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 
45180083, uvedeného v bodě 2. tohoto usnesení, z provozního příspěvku zřizovatele dle 
důvodové zprávy s účinností od školního roku 2016/2017 a v maximální výši 3.000 Kč/školní 
rok,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.9.2016

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

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

rozpočet 
po úpravě

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady

379,0 + 27,0 406,0

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

rozpočet 
po úpravě

3111 610 Mateřské školy 10 809,0* + 27,0 10836,0
*počáteční stav navazuje na jiný materiál
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

61X Školská zařízení 39 967,7* + 27,0 39 994,7
* počáteční stav navazuje na jíný materiál

1733/48/8/2016 Žádost o poskytnutí dotace – DRAGON FORCE PŘEROV

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem DRAGON FORCE PŘEROV, IČ: 26577984, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Kozlovská 1334/3, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s účastí jeho 12 členů v 
juniorské reprezentaci České republiky na Mistrovství světa dračích lodí, které se uskuteční ve 
dnech 8. - 11. 9. 2016 v Moskvě. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena 
dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.9.2016

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

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

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

rozpočet
po úpravě

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

97,7 - 20,0 77,7

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost
(individuální dotace)

3 234,0 + 20,0 3 254,0

1734/48/9/2016 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 
statutárního města Přerov

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o aktuálním vývoji na ubytovnách 
provozovaných na území statutárního města Přerov.

1735/48/9/2016 Městské jesle v Přerově

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci k zajištění stravování v Městských 
jeslích, součásti příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p. o., dle důvodové zprávy.

1736/48/9/2016 Zrušení podmínky jednorázového příspěvku obce; Kritéria pro bodové 
ohodnocení žádostí do Domova pro seniory v Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení č. 340/13/11/2015 ze 13. schůze Rady města Přerova konané dne 24.3.2015 
(podmínka jednorázového příspěvku obce).
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2. schvaluje předložený návrh Kritérií pro bodové hodnocení žádosti o uzavření smlouvy o 
poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Přerově.

Odpovídá: Bc. Jana Žouželková

Termín: 1.7.2016

1737/48/9/2016 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+1), o ploše 44,44 m2, v domě č. p. 1947, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 929, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní *** za nájemné ve výši 1.695 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 01. 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. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (1+2), o ploše 41,79 m2, v domě č. p. 1826, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 922, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 
č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***, za nájemné ve výši 1.851 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 01. 2017 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 52,28 m2, v domě č. p. 2511, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/9, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť I, č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní ***, za nájemné ve výši 
2.332 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 01. 2017 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+2), o ploše 46,67 m2, v domě č. p. 2145, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1157, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní ***, za nájemné ve výši 2.081 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 01. 2017 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+2), o ploše 49,41 m2, v domě č. p. 2145, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1157, v k. ú. Přerov, Denisova, 
č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní ***, za nájemné ve výši 2.204 
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 31. 01. 2017 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 21(1+0), o ploše 28,52 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. 6), s panem *** za 
nájemné ve výši 1.012 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 31. 01. 2017 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 18 (1+0), o ploše 25,17 m2,v 
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domě č. p. 748, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. 
Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní ***, za nájemné 
ve výši 894 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 31. 01. 2017 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 28 (1+0), o ploše 25,17 m2,v 
domě č. p. 748, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. 
Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s paní *** za nájemné ve 
výši 893 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 31. 01. 2017 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 7 v Přerově, Škodova 33, s 
panem ***

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (3+1), o ploše 72,25 m2, v domě č. p. 497, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4394/48, v k. ú. Přerov, 
Kopaniny, č. o. 14 , s paní ***, za nájemné ve výši 60 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích 
předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 01.
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.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.8.2016

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/22, s 
paní ***

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/22, s 
paní ***

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 7 v Přerově, Denisova 12, s paní 
***

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 7 v Přerově, Denisova 12, s paní 
***

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 7 v Přerově, Denisova 12, s 
panem ***

1738/48/9/2016 Žádost o dotaci - Jdeme Autistům Naproti z.s.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem Jdeme Autistům Naproti z.s., IČ 270 41 972, se sídlem Žilinská 198/26a, Nová 
Ulice, 779 00 Olomouc, na poskytování sociální služby raná péče v roce 2016. Veřejnoprávní 
smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 
statutárního města Přerova pro rok 2016.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
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Termín: 30.9.2016

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

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

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

rozpočet po 
úpravě

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

77,7* - 6,0 71,7

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

32,3 + 6,0 38,3

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

1739/48/9/2016 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2016" -
nepeněžité dary 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 2 514,40 Kč – 150 ks bageta soft 
světlá v hodnotě 954,- Kč (6,36 Kč/1 ks), 20 kg strouhanky v hodnotě 598,- Kč (29,90 Kč/1 
ks), 30 ks krájeného chleba v hodnotě 786,66 Kč (26,22 Kč/1 ks) a 10 ks krájených vek v 
hodnotě 175,88 (17,58 Kč/ 1 ks) a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 
Přerovem jako obdarovaným a společností Pekárna Racek, s.r.o., IČ: 62582178, se sídlem gen. 
Štefánika 185/38, Přerov, PSČ 750 02, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar 
pro účely zajištění preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2016".

2. schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 2 535,- Kč - 1 ks 50l sud ZUBR Grand 
(v hodnotě 1 431,- Kč), 1 ks 30l sud ZUBR Yuzu a limeta (v hodnotě 906,- Kč) a 300 ks 
kelímků 0,3l (v hodnotě 198,- Kč) a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov jako obdarovaným a společností Pivovar ZUBR a.s., IČ: 47676906, se sídlem 
Komenského č. 35, Přerov, 751 51, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro 
účely zajištění preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2016".

3. schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 4 751,- Kč - 12,94 kg vepřové šunky v 
hodnotě 1 501,- Kč (116,- Kč/kg), 50 kg vepřové plece (65,- Kč/1 kg) a uzavření darovací 
smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako obdarovaným a společností Zemědělské 
družstvo Kokory, IČ 00149225, se sídlem Kokory 381, PSČ 751 05, jako dárcem, jejímž 
předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely zajištění preventivní, výchovně vzdělávací akce 
"Senior symposium 2016".

4. schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 4 646,- Kč - 4,9 kg Poličan v hodnotě 
612,- Kč (125,-Kč/kg), 2 kg Herkules v hodnotě 250,- Kč (125,- Kč/kg), 3,53 kg výrobní 
salám v hodnotě 187,- Kč (53,- Kč/kg) a 1,76 kg Chalupářský bok v hodnotě 197,- Kč (112,-
Kč/kg)30 kg kuřecích prsou v celkové hodnotě 3 180, Kč (106,- Kč/1 kg), 100 ks vajec v 
celkové hodnotě 220,- Kč (2,20 Kč/1 ks) a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 
městem Přerov jako obdarovaným a Ing. Helenou Patočkovou, IČ 10640631, se sídlem Přerov 
X-Popovice, Kovářská 38/12, PSČ 751 24, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý 
dar pro účely zajištění preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2016".

5. schvaluje přijetí nepeněžitého daru - 2 ks nabitých karet do přístroje CORAZON v hodnotě    
2 000,- Kč (1 000,- Kč/1ks) a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov 
jako obdarovaným a společností LÉKÁRNA Komenského Přerov, s.r.o., IČ: 47674351, se 
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sídlem Přerov, Komenského u. 40, PSČ 750 00, jako dárcem, jejímž předmětem je tento 
nepeněžitý dar pro účely zajištění preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 
2016".

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.8.2016

1740/48/9/2016 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 - 7 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 - 1 osobu uvedenou ve 
jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 4.7.2016

1741/48/10/2016 ASPI - rozšíření licence s 5-ti přístupy o aplikaci Soubor rozhodnutí 
ÚOHS

Rada města Přerova po projednání:

1 stanovuje výjimku z Vnitřního přepisu č. 9/2012 Zásady postupu při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí na přímé uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o 
poskytování právního informačního systému č. S-3401/99/AKX ze dne 10. 2. 1999, ve znění 
dodatků č. 1 - 4, mezi Statutárním městem Přerovem a společností Wolters Kluwer ČR, a.s., se 
sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 6, PSČ 130 00, IČ 63077639.

2 schvaluje uzavření dodatku č. 5 mezi Statutárním městem Přerovem, jako objednatelem a 
společností Wolters Kluwer ČR, a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 6, PSČ 130 
00, IČ 63077639, jako poskytovatelem, ke smlouvě o poskytování právního informačního 
systému č. S-3401/99/AKX ze dne 10.2.1999, ve znění dodatků č. 1 - 4, kterým se upravuje 
předmět smlouvy o aplikaci Soubor rozhodnutí ÚOHS.

3 pověřuje podpisem dodatku č. 5, dle bodu 1 usnesení, náměstka primátora Ing. Petra 
Měřínského.

1742/48/10/2016 Odprodej osobního automobilu Škoda Octavia RZ 2M4 3141 
prostřednictvím elektronické aukce 

Rada města Přerova po projednání schvaluje odprodej osobního automobilu prostřednictvím 
elektronické aukce zorganizované Českou pojišťovnou a.s.
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1743/48/10/2016 Finanční příspěvek z rezervy Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 a 
finanční spoluúčast města na obnově kaple sv. Jiří v Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zaslání žádosti Ministerstvu kultury 
ČR o poskytnutí finančního příspěvku z rezervy Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 ve výši 255 000 Kč na 
obnovu kaple sv. Jiří v Přerově;

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr poskytnutí dotace 
Římskokatolické farnosti Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6, IČ 45180199, do výše 19 
000 Kč, jako povinnou finanční spoluúčast města na III. etapě celkové obnovy kaple sv. Jiří v 
Přerově v případě, že na obnovu kaple sv. Jiří bude poskytnut finanční příspěvek z finanční 
rezervy dotačního titulu Ministerstva kultury ČR – Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón.

1744/48/10/2016 Stanovení dalšího postupu ve věci škody statutárního města Přerova 
odpovídající pokutě uložené ÚOHS

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání se 
práva vymáhání náhrady škody za zaměstnancem Ing. Zdeňkem Dostálem odpovídající pokutě za 
spáchání správního deliktu uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže u investiční akce 
„Lávka U Tenisu“ ve výši 30.000,- Kč a její účetní vyřazení (odpis).

1745/48/10/2016 Zahraniční pracovní cesta Cuijk

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 
Přerova ve složení Ing. Petr Měřínský, Ing. Jiří Kohout, Mgr. Petr Mlčoch, s řidičem, která se 
uskuteční ve dnech 20. - 23. 7. 2016 při příležitosti tradičního přechodu přes řeku Maas v partnerském 
městě Cuijk (Nizozemí).

1746/48/10/2016 Návrh na personální změny

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova odvolat z funkce organizačního pracovníka 
Výboru pro školství a sport paní Dagmar Janásovou, a to s účinností k 30. 8. 2016,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova jmenovat do funkce organizačního pracovníka 
Výboru pro školství a sport paní Marcelu Danišovou, a to s účinností od 1. 9. 2016.

1747/48/10/2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se 
podněty a připomínkami vznesenými na 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
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1748/48/10/2016 Prevence kriminality

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává dnešním dnem Ing. Jiřího Kohouta z pozice manažera prevence kriminality města 
Přerova, do které byl jmenován usnesením Rady města Přerova č. 12/2/4/2014 ze 2. schůze 
konané dne 20. listopadu 2014,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova svěřit Ing. Jiřímu Kohoutovi úkoly v oblasti 
samostatné působnosti: prevence kriminality, včetně projektů souvisejících s aktivní politikou 
zaměstnanosti.

V Přerově dne 30. 6. 2016

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


