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USNESENÍ ze 49. schůze Rady města Přerova konané dne 14. července 2016

1749/49/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 49. schůze Rady města 
Přerova konané dne 14. července 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 49. schůze Rady města Přerova konané dne 14. července 2016,

2. schvaluje Ing. arch. Jana Horkého ověřovatelem usnesení a zápisu 49. schůze Rady města 
Přerova.

1750/49/3/2016 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání dočasně volných finančních 
prostředků statutárního města Přerova za období od 01.04.2016 do 30.06.2016.

1751/49/3/2016 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za I. 
pololetí roku 2016

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady, 
zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. pololetí 
2016.

1752/49/4/2016 Rozpočtové opatření č. 14

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1),

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy 
(ad 2).

1753/49/4/2016 Rozpočtové opatření č. 14 - dodatek

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravu 
rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy.

1754/49/4/2016 Útulek pro zvířata - přijetí daru

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
za období od 01.04.2016 do 30.06.2016 v celkové výši 1 780 Kč.
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1755/49/4/2016 Sportovní areál a dětské hřiště v místní části Přerov-Dluhonice

Rada města Přerova po projednání ruší bod 3. svého usnesení č. 1126/33/6/2016 přijatého                 
na 33. schůzi konané dne 7.1.2016.

1756/49/5/2016 Dohoda o ukončení smlouvy o podmínkách zvláštního užívání pozemní 
komunikace

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o podmínkách zvláštního užívání pozemní 
komunikace týkající se silnice II/134 na pozemku p.č. 684/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova, mezi 
Olomouckým krajem, IČ 60609460, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, IČ 70960399, se sídlem Lipenská 120, Olomouc a Statutárním 
městem Přerovem, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 709/34 Přerov (dle důvodové zprávy        
a příloh tohoto návrhu na usnesení).

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

1757/49/5/2016 Výjimka ze stavební uzávěry – “Veřejná čerpací stanice pohonných 
hmot na ulici Tovačovská v Přerově – prodloužení dočasné stavby do 
31.12.2020“.

Rada města Přerova po projednání 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/47 s tratí Českých 
drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu “Veřejná čerpací stanice pohonných hmot na ulici Tovačovská      
v Přerově – prodloužení dočasné stavby do 31.12.2020“, situovanou na pozemcích parc.č. 1015, 
6049/1, 6049/8, 6136/2, 6136/3, 6136/24, st. 6136/25 a 6136/26 v katastrálním území Přerov, které 
jsou součástí stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).

1758/49/5/2016 Výjimka ze stavební uzávěry – “SO 1002 Přeložky vodovodů, řad P1a, 
ul. Tovačovská, Přerov“

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zahájení řízení o výjimce ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou 
“Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu “SO 
1002 Přeložky vodovodů, řad P1a, ul. Tovačovská, Přerov“, situovanou na pozemku parc.č. 
6857/10 v katastrálním území Přerov, který je součástí stavební uzávěry (dle důvodové zprávy 
a příloh tohoto návrhu na usnesení).

2. pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu a provedení všech úkonů 
spojených s povolováním výjimky ze stavební uzávěry “Mimoúrovňové křížení silnice I/47     
s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“.
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1759/49/6/2016 Veřejná zakázka „Odstranění části stavby požární nádrže u restaurace 
Haná v Přerově a přemístění sochařských fragmentů“ – rozhodnutí o 
vyloučení uchazeče, 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 zadavatelem pro otevírání 
obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu „Odstranění části stavby požární nádrže u restaurace Haná v Přerově              
a přemístění sochařských fragmentů“,

2. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Odstranění části 
stavby požární nádrže u restaurace Haná v Přerově a přemístění sochařských fragmentů“ 
uchazeče SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,                
IČ 47155558, z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu,

3. rozhodla, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávacími podmínkami a vnitřním 
předpisem č. 9/2012, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Odstranění části stavby požární nádrže u restaurace Haná v Přerově a přemístění sochařských 
fragmentů“, která byla předložena uchazečem PROFISTAV PŘEROV a.s., Přerov VI -
Újezdec, K Moštěnici 265/8a, PSČ 75002, IČ 25395653,

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,          
a společností PROFISTAV PŘEROV a.s., Přerov VI - Újezdec, K Moštěnici 265/8a, PSČ 
75002, IČ 25395653, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Odstranění 
části stavby požární nádrže u restaurace Haná v Přerově a přemístění sochařských fragmentů“.

               
Cena za plnění bude činit 1.823.578,00 Kč bez DPH, tj. 2.206.530,00 Kč vč. DPH.

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. 1534/44/6/2016, ze dne 19. května 2016.

1760/49/6/2016 Veřejná zakázka „Energetická opatření Městského domu v Přerově“ -  
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 „Energetická opatření Městského domu v Přerově“ dle příloh č. 1 až 5,

2. schvaluje „Odůvodnění veřejné zakázky“ dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb.,           
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 6,

3. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Energetická opatření 
Městského domu v Přerově“, v otevřeném řízení, v souladu s ustanovením § 27 zákona           
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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

Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Ing. Vladimír Holan zástupce zadavatele

Ing. Zdeněk Dostál MMPr, Úsek přípravy a 
realizace investic

Ing. Miroslava 
Machurová

MMPr, Úsek přípravy a 
realizace investic

Ing. Aleš Houserek RTS, a.s. Lenka Potrusilová, DiS. RTS, a.s.

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 Mgr. Vladimír Puchalský Zástupce zadavatele

Ing. Aleš Houserek RTS, a.s. Lenka Potrusilová, DiS. RTS, a.s.

Ing. Pavel Malenda Projektant (odborník) Ing. Michal Pospíšil Projektant (odborník 

Mgr. Jaroslav Macíček Zástupce příspěvkové 
organizace

Bc. Dagmar Vrbovská Zástupce příspěvkové 
organizace

Ing. Jaroslav Kazda Výbor PRID Naděžda Valachová Výbor PRID

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, Rozhodnutí zadavatele       
o námitkách dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,

7. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho 
uzavření a jeho podpisu.

1761/49/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 239/7 a 
pozemku p.č. st. 541 oba v k.ú. Předmostí

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby si vyhradilo rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova - úplatném převodu  části pozemku p.č. 239/7, ostatní plocha,         
o výměře cca 2755 m2 a pozemku p.č. st. 541, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 795 m2, 
jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb. oba v k.ú. Předmostí do majetku statutárního 
města Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod  části pozemku p.č. 239/7, ostatní plocha, o výměře cca 2755 m2 a pozemku 
p.č. st. 541, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 795 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č.e., obč.vyb. oba v k.ú. Předmostí do majetku statutárního města Přerova.
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1762/49/7/2016 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, bydlení, příslušná k části 
obce Přerov I. -Město                                                                                                                                                                                         

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod  pozemku p.č. 740/2,  zastavěná plocha, o výměře 298 m2

v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. –
Město a vyhlášení výběrového řízení na vyhlášení výběrového řízení na pacht pozemků za podmínek 
dle důvodové zprávy. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu 
města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města 
Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2420,-Kč (cena včetně DPH 21 
%). Vyhlašovaná cena minimálně ve výši ceny obvyklé stanovené dle znaleckého posudku.

1763/49/7/2016 Záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. 
Předmostí                                                                                                                                                                                         

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby si vyhradilo rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova - bezúplatném převodu  části pozemku p.č. 526/1, ostatní plocha,     
o výměře 4772 m2 v k.ú. Předmostí

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova -
bezúplatném převodu  části pozemku p.č. 526/1, ostatní plocha, o výměře 4772 m2 v k.ú. 
Předmostí

1764/49/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1019/14,     
v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 1019/14, ost. plocha, o výměře cca 600 m2,   
v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v přílohách.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout o záměru statutárního 
města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
části  pozemku p.č. 1019/14, ost. plocha, o výměře cca 600 m2, v k.ú. Přerov, vyznačené        
na situaci v přílohách.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  – části  pozemku p.č. 
1019/14, ost. plocha, o výměře cca 600 m2, v k.ú. Přerov,  vyznačené na situaci v přílohách.
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1765/49/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4306/33,     
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 z majetku statutárního města Přerova –
části  pozemku p.č. 4306/33, ost. plocha, o výměře cca 900 m2, v k.ú. Přerov, vyznačené        
na situaci v přílohách.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 
4306/33, ost. plocha, o výměře cca 900 m2, v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v přílohách.

1766/49/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 
5290/4, p.č. 5290/66, p.č. 5290/67, p.č. p.č. 5297/1, p.č. 5290/3, p.č. 
5290/100, vše v k.ú.  Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí                
do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5290/4, zast. plocha a nádvoří o výměře 
cca 1 m2, p.č. 5290/66, zast. plocha a nádvoří, o výměře cca 19 m2,  p.č. 5290/67, zast. plocha              
a nádvoří, o výměře cca 11 m2, p.č. p.č. 5297/1, ost. plocha ,   o výměře cca 201 m2,  p.č. 5290/3, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře cca 4 m2, p.č. 5290/100, ost. plocha, o výměře cca 123 m2, vše v k.ú.  
Přerov.

1767/49/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 
5290/105, p.č. 5290/72, p.č. 5290/117,  vše v k.ú.  Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí               
do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5290/105, ost. plocha , o výměře cca     
353 m2,  p.č. 5290/72, zast. plocha a nádvoří, o výměře cca 97 m2,  p.č. 5290/117, ost. plocha,             
o výměře cca 6 m2, vše v k.ú. Přerov.

1768/49/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5290/2,  
v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí  z majetku 
statutárního města Přerova – částí pozemku 5290/2, ost. plocha  o výměře cca 8 m2,  v k.ú. Přerov.
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1769/49/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 
5290/103, p.č. 5290/2, oba v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – částí pozemku 5290/103, ost. plocha, o výměře cca 22 m2, p.č. 5290/2, 
ost. plocha  o výměře cca 378 m2,  oba v k.ú. Přerov.

1770/49/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 
6863/3, v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí               
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku 6863/3, ost. plocha, o výměře cca  1.403 m2,    
v k.ú. Přerov.

1771/49/7/2016 Záměr úplatného převodu do majetku statutárního města Přerova -
účelové komunikace včetně kanalizace, veřejného osvětlení, 
komunikace pěší veřejné, ostrůvku okružní křižovatky, terénních a 
sadových úprav v rámci stavby „Obchodní a nákupní centrum 
Kasárna Přerov“

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu účelové komunikace včetně 
kanalizace, veřejného osvětlení na pozemcích p.č. , komunikace pěší veřejné na pozemcích, ostrůvku 
okružní křižovatky na pozemcích, terénních a sadových úprav, vše na pozemcích p.č. 5290/4,p.č. 
5290/12, p.č. 5290/101, p.č. 5297/2, p.č. 5290/66, p.č. 5290/67, p.č. 5297/1, p.č. 5290/105, p.č. 
5290/72, p.č. 5290/117, p.č. 5290/3, p.č. 5290/100, p.č. 6863/3, p.č. 5290/2, p.č. 5207/100, p.č. 
5207/22, p.č. 5290/103,p.č. 5300/1, p.č. 5300/13, p.č. 5300/14 v k.ú. Přerov, v rámci stavby 
„Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov“, za dohodnutou cenu 10.000,- Kč.

1772/49/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 662/3,      
v k.ú.  Henčlov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  – části pozemku p.č. 662/3, ost. plocha,          
o výměře 289,44 m2, v k.ú. Henčlov, vyznačené na situaci v přílohách.

1773/49/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 450/7, p.č. 
450/8, oba  v k.ú. Lověšice u Přerova

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 –



8

pozemků p.č. 450/7, ost. plocha, o výměře 36 m2, p.č. 450/8, ost. plocha, o výměře 29 m2, oba 
v k.ú. Lověšice u Přerova, vyznačené na situaci v přílohách.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  – úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 450/7, ost. plocha,        
o výměře 36 m2, p.č. 450/8, ost. plocha, o výměře 29 m2, oba v k.ú. Lověšice u Přerova, 
vyznačené na situaci v přílohách.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova využít předkupního práva  k pozemkům p.č. 
450/7, ost. plocha, o výměře 36 m2, p.č. 450/8, ost. plocha, o výměře 29 m2, oba v k.ú. 
Lověšice u Přerova, vyznačené na situaci v přílohách.

1774/49/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 649/20,  v 
k.ú.  Kozlovice u Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout o záměru statutárního 
města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
podílu 12/336 části  pozemku p.č. 649/20, ost. plocha, o výměře 38 m2, v k.ú. Kozlovice u 
Přerova, vyznačené na situaci v přílohách.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  – podílu 12/336 části  
pozemku p.č. 649/20, ost. plocha, o výměře 38 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova, vyznačené     
na situaci v přílohách.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva  k podílu 12/336 
pozemku p.č. 649/20, ost. plocha, o výměře 1033 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova,                   
ve vlastnictví Z.J., vyznačené na situaci v přílohách.

1775/49/7/2016 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku  statutárního 
města Přerova části pozemku p.č.  5733/8 v k.ú. Přerov   

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr  úplatného převodu nemovitých věcí  do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5733/8, zast. plocha a nádvoří, geometrickým plánem  
č. 6258/82/2015 označené jako pozemek p.č. 5733/13, ost. plocha, o výměře 116 m2, v k.ú. Přerov,     
z vlastnictví O.H., do vlastnictví statutárního města Přerova.
Na prodej části pozemku p.č. 5733/8, v k.ú. Přerov, bude uzavřena kupní smlouva. Převod bude 
uskutečněn za cenu v místě a čase obvyklou na základě znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené 
s převodem uhradí statutární město Přerov.
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1776/49/7/2016 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  
pozemku p.č. 1260/4 a částí pozemku p.č. 1248 oba v k.ú. Újezdec u 
Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 1260/4, 
orná půda, o výměře 15 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví pana M.D., do vlastnictví 
statutárního města Přerova za kupní cenu 6.000,- Kč, t.j. 400,- Kč/m2 - cena v místě a čase 
obvyklá a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod částí pozemku p.č. 
1248, dle geometrického  plánu č. 588-46/2013 označené novým p.č. 1248/7 o výměře 5 m2     

a  p.č. 1248/8 o výměře 11 m2  z majetku budoucího vlastníka pozemku pana J.S., do majetku 
statutárního města Přerova a uzavření budoucí darovací smlouvy dle přílohy č. 2.

1777/49/7/2016 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – části 
pozemku p.č. 4941 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání se neusnesla ve věci souhlasu s postoupením 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, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a JUDr. Tomášem Vránou, Exekutorský úřad v Přerově, místem podnikání Přerov, 
Komenského 38, IČ: 66246750, jako nájemcem, a to na základě dohody o postoupení práv                   
a povinností uzavřené mezi JUDr. Tomášem Vránou, Exekutorský úřad v Přerově, místem podnikání 
Přerov, Komenského 38, IČ: 66246750, jako postupitelem a JUDr. Lukášem Jíchou, soudním 
exekutorem se sídlem Exekutorského úřadu v Přerově, Komenského 38, Přerov, IČ: 04886674, jako 
postupníkem.

1778/49/7/2016 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
prostoru sloužícího podnikání v objektu jiná stavba č.p. 2822, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku 
p.č. 4293/44,  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v objektu jiná stavba 
č.p.2822, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 4293/44,     
v k.ú. Přerov, (Velká Dlážka 48) o celkové výměře 135,08 m2 uzavřené mezi statutárním 
městem Přerov, jako pronajímatelem a Jiřinou Netopilovou, místem podnikání Přerov II –
Předmostí, Teličkova 3/3, IČ 76305686, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude 
uzavřen na dobu určitou, do 30.6.2017. Výše nájemného bude činit 74.294,-Kč/rok (bez DPH), 
tj. 550,-Kč/m2/rok. Nájemné za zařizovací předměty - 11 termoregulačních ventilů bude činit 
55,-Kč/měsíc a za 11 rozdělovačů topných nákladů 47,-Kč/měsíc. Účelem nájmu bude využití 
prostoru jako prodejna potravin a opravna obuvi. Ujednáním nájemní smlouvy bude úhrada     
za bezesmluvní užívání prostoru od 1.7.2016 do doby uzavření nájemní smlouvy.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.7.2016
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2. souhlasí s přenecháním části prostoru sloužícího podnikání  v objektu jiná stavba č.p.2822, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 4293/44,  v k.ú. 
Přerov, (Velká Dlážka 48) o výměře 86 m2  do podnájmu Josefu Jemelkovi, místem podnikání 
Přerov I – Město, Velká Dlážka 2822/48, IČ 68320248, když nájemcem prostoru sloužícího 
podnikání je Jiřina Netopilová, místem podnikání Přerov II – Předmostí, Teličkova 3/3, IČ 
76305686. Účelem podnájmu bude využití prostoru jako opravna obuvi.

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

1779/49/7/2016 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –
prostoru sloužícího k podnikání v objektu bydlení č.p. 1866, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí  pozemku 
p.č. 282/1, v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 4.5.2016 na prostor sloužící k 
podnikání v objektu bydlení č.p. 1866, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je 
součástí  pozemku p.č. 282/1, v k.ú. Přerov, Žerotínovo nám. 44, o výměře 67,18 m2, uzavřené 
mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a panem Mehmetem Memetim, místem 
podnikání Přerov I-Město, Jiráskova 759/5, IČ 27799620, jako nájemcem, ve znění dle 
přílohy.

Dodatek č. 1 se týká změny čl. VI smlouvy, „Práva a povinnosti smluvních stran“, kdy se doplňují 
nové ujednání: 

(20) Pronajímatel a nájemce se závazně dohodli, že otevírací doba v provozovně bude omezena          
ve večerních hodinách maximálně do 20.30h.

(21) Nájemce se dále zavazuje, že nebude nad míru přiměřenou místním poměrům podstatně 
omezovat nájemníky v bytovém domě hlasitou hudební produkcí šířenou na veřejné prostranství         
z otevřené provozovny.

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.

1780/49/7/2016 Změna zřizovací listiny Kulturních a informačních služeb města 
Přerova - provozování kina Hvězda a uzavření smlouvy o výpůjčce na 
movité věci

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 1367/40/7/2016 ze dne 17.3.2016,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 14  ke zřizovací 
listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova,  se sídlem Přerov 
I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 1  ze dne 
2.11.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 
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14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 
1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012 a dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, dodatku č. 10        
ze dne 17.9.2013, dodatku č. 11 ze dne 15.9.2014, dodatku č. 12 ze dne 20.4.2015, dodatku č. 
13 ze dne 19.5.2016,  kterým se upravuje zřizovací listina tak, že se do majetku svěřeného       
k hospodaření vkládají nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – objekt 
občanské vybavenosti č.p. 243, příslušný k části obce Přerov I-Město,  který je součástí 
pozemku p.č. 2185/1, včetně příslušenství,  mimo trafostanici a výměníkovou stanici              
a pozemek p.č. 2185/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 2.062 m2 v k.ú. Přerov, ve znění dle 
přílohy, a to s účinností od 1.11.2016.

3. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci v celkové účetní hodnotě 5.333.049,23 
Kč, (seznam bude přílohou smlouvy) mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem            
a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov         
I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, jako vypůjčitelem, ve znění dle přílohy,             
s účinností od 1.11.2016 a za podmínky, že Zastupitelstvo města Přerova schválí uzavření 
dodatku č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve 
znění dodatku č. 1  ze dne 2.11.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 
13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 
2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 9 ze dne 
28.12.2012, dodatku č. 10 ze dne 17.9.2013, dodatku č. 11 ze dne 15.9.2014, dodatku č. 12 ze 
dne 20.4.2015 a dodatku č. 13 ze dne 19.5.2016, dle bodu 2. usnesení.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.8.2016

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

1781/49/7/2016 Stanovení podmínek pro vydání výjimky z místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích v centru města a to z dopravní značky č. B 
13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“ 
(která je součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a)

Rada města Přerova po projednání:

1. vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 
souhlas s povolení dlouhodobých výjimek z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města na dobu 5 let žadatelům zásobující provozovny ve vymezeném 
úseku a to u vozidel, jejichž největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost nepřesahuje  
7 500 kg.

2. vyslovuje nesouhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 
souhlas s povolení dlouhodobých výjimek z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města na dobu 5 let žadatelům zásobující provozovny ve vymezeném 
úseku a to u vozidel, jejichž největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje       
7 500 kg.

3. vyslovuje nesouhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 
souhlas s povolení výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru 
města pro vozidla, jejichž největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 3 500 
kg do pěší zóny ul. Wilsonova a ul. Jiráskova a to mimo vyznačenou dobu času určeného pro 
dopravní obsluhu 5 – 11 hod a 18 – 19 hod.
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4. si vyhrazuje rozhodnout jménem Statutárního města Přerova o vydání souhlasu u žadatelů      
o výjimku z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města, u kterých 
bude největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahovat 7 500 kg a 3 500 kg         
v pěší zóně a ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb, připravit předlohu do RM 
na schválení.

5. rozhodla o vydání souhlasu pro vydání  výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města pro : J.R., Hodonín  - zajištění koncertu Richarda Müllera v MD. 

Trasa: ul. Kratochvílova, ul. Bratrská.

SPZ 6B7 5153 MAN     11 990 kg 15.11.2016 – 16.11.2016 

1782/49/7/2016 Uzavření smlouvy o pořádání pravidelných městských trhů a 
městských jarmarků

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pořádání pravidelných městských 
trhů a městských jarmarků ve znění dle přílohy mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem     
a společností BINEMA COM s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítězná 3334/7, IČ 
02463016, jako provozovatelem.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.8.2016

1783/49/7/2016 Dodatek  ke Smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny pro hladinu 
NN

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje znění Dodatku ke Smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny pro hladinu NN, 
uzavřenou dne 9. 12. 2015, ve znění Dodatku ze dne 25.3.2016, mezi dodavatelem Amper 
Market, a.s., se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4 a Statutárním městem Přerov, 
se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisu Dodatku ke Smlouvě               
o sdružených dodávkách elektřiny pro hladinu NN v navrhovaném znění

1784/49/7/2016 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem 
Přerovem jako věřitelem a V.D., nájemkyní bytové jednotky v objektu k bydlení, příslušném  
k části obce Přerov I – Město, na pozemku v k.ú. Přerov jako dlužníkem o splátkách 
pohledávek statutárního města Přerova    za V.D. za vyúčtování záloh na plnění spojená          
s užíváním bytu, a na  úroku z prodlení k datu 22.8.2016 v celkové částce 3.879,00 Kč - dluh 
na vyúčtovaných zálohách za plnění spojená s užíváním bytu činí 3.860,00 Kč a úrok              
z prodlení k datu 22.8.2016 činí 19,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 170,00 Kč/měs. se 
lhůtou splatnosti 22 měsíců/170,00 Kč a 1 měs./139,00 Kč ode dne uzavření dohody. 
Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a 
dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek 
nebude uhrazena včas a v plné výši.
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2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle 
bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

1785/49/7/2016 Žádost o znovuuzavření nájemní smlouvy

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v Přerově, Husova,  
s panem L.P.

1786/49/7/2016 Žádost o uzavření nájemních smluv

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 57,52 m2, v domě, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku v k. ú. Přerov, (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy 
č. 1), s paní L.K., za nájemné ve výši 2 764,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), 
které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy    č. 1, na dobu určitou do 
30. 6. 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  (1+1), o ploše 69,17  m2, v domě příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku v k. ú. Přerov  (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy 
č. 2), s paní L.K., za nájemné ve výši 3 029,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), 
které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 
6. 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.

1787/49/7/2016 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+0), o ploše  45,61  m2, v domě, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku v k. ú. Přerov, (vč. zařizovacích předmětů), s panem 
M.P., za nájemné ve výši 60,00 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty v bytě umístěné, na dobu určitou do 31. 8. 2017  s 
možností prodloužení.  Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (3+1), o ploše  100,2  m2, v domě,  příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku v k. ú. Přerov, (vč. zařizovacích předmětů), s paní 
M.F., za nájemné ve výši 55,00 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty v bytě umístěné, na dobu určitou do 31. 8. 2017 s 
možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+kk), o ploše  29,01  m2, v domě, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. v k. ú. Přerov (vč. zařizovacích předmětů), s 
panem R.Š. za nájemné ve výši 50,00 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které 
bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty v bytě umístěné, na dobu určitou do 31. 8. 
2017 s možností prodloužení.  Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 
užíváním bytu.
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4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+2), o ploše  110,70  m2, v domě, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku v k. ú. Přerov, (vč. zařizovacích předmětů), s panem 
Z.D., za nájemné ve výši 54,00 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty v bytě umístěné, na dobu určitou do 31. 8. 2017  s 
možností prodloužení.  Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše  54,43  m2, v domě příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku v k. ú. Přerov (vč. zařizovacích předmětů), s panem 
J.J., za nájemné ve výši 73,10 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty v bytě umístěné, na dobu určitou do 31. 8. 2017  s 
možností prodloužení.  Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše  44,45  m2, v domě příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku, v k. ú. Přerov, (vč. zařizovacích předmětů), s paní 
L.J., za nájemné ve výši 60,00 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty v bytě umístěné, na dobu určitou do 31. 8. 2017  s 
možností prodloužení.  Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, Jižní čtvrť I 2485/31, s 
panem L.O.

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, Přerově, Jižní čtvrť I 2485/31, s paní 
N.M.

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, Boženy Němcové 
1698/15, s panem M.M.

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, Kratochvílova 124/22, s 
paní J.P.

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu,  v Přerově, Jižní čtvrť I 2499/18, s 
paní L.D.

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, Jižní čtvrť I 2499/18, s 
paní K.H.

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu,  v Přerově, Jižní čtvrť I 2499/18, s 
paní N.M.

1788/49/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 
5734/24, p.č. 5731 m2, p.č.5733/2, v k.ú. Přerov- Úprava vjezdu, 
umístění přípojky plynu a kanalizace

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 5734/24, ostatní 
plocha o výměře 1337 m2 , p.č. 5731, ostatní plocha o výměře 1337 m2 , p.č. 5733/2, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 14684 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-
Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. Pavlem Hutem, se sídlem 
Zahradní 489/14, 784 01 Litovel, IČ: 68928858  jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 14.10.2016
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2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu.

1789/49/8/2016 Informace o zaměření Základní školy Přerov, U tenisu 4 na sportovní 
všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků  

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace Základní školy Přerov, U tenisu 4,        
k naplňování koncepce základní školy s názvem „Škola zaměřená na sportovní všestrannost a rozvoj 
pohybových dovedností žáků“.

1790/49/8/2016 Základní škola Přerov, U tenisu 4 - navýšení kapacity školní družiny

Rada města Přerova po projednání schvaluje navýšení kapacity školní družiny jako součásti 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4 na 240 žáků k 01. 09. 2016.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.8.2016

1791/49/8/2016 Přijetí peněžitého daru účelově určeného příspěvkovou organizací 
zřízenou statutárním městem Přerovem  

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem, dle důvodové zprávy, ve smyslu § 27 
odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.7.2016

1792/49/8/2016 Financování speciálního pedagoga po ukončení udržitelnosti 
evropských projektů u Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 a 
Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 
speciálního pedagoga příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, 
IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, dle důvodové zprávy, 
pro období od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 v návaznosti na schválenou legislativní změnu, a to     
z rozpočtu statutárního města Přerova a za předpokladu finančního krytí těchto nákladů           
v rozpočtu statutárního města Přerova pro příslušný kalendářní rok a za podmínky, že škola 
nezíská finanční prostředky ze státního rozpočtu,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.8.2016
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 
speciálního pedagoga příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská 
škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II –
Předmostí, Hranická 14, dle důvodové zprávy, pro období od 16. 2. 2017 do 31. 8. 2017          
v návaznosti na schválenou legislativní změnu, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za 
předpokladu finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu statutárního města Přerova pro 
příslušný kalendářní rok a za podmínky, že škola nezíská finanční prostředky ze státního 
rozpočtu.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.8.2016

1793/49/9/2016 Krizové bydlení - návrh na uzavření krátkodobé nájemní smlouvy

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+0), o ploše 30,54 
m2, v domě  příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č.  v k. ú. Přerov, (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní H.M., za nájemné ve výši 1 080,00 Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, 
na dobu určitou od 15. 7. 2016 do 15. 10. 2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy, 
která je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 18.7.2016

1794/49/10/2016 Železniční zastávka Přerov - Předmostí

Rada města Přerova po projednání:

1. se neusnesla ve věci vzít na vědomí informace o vývoji záměru zbudování železniční zastávky 
Přerov-Předmostí

2. se neusnesla ve věci zrušit své usnesení č. 1692/47/11/2016 ze dne 16.6.2016, kterým se 
rozhodla nepokračovat v jednání s příslušnými orgány ve věci železniční zastávky.

3. se neusnesla ve věci podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
spolufinancování výstavby železniční zastávky Přerov-Předmostí nejvýše do výše 30% 
celkových investičních nákladů, předběžně ve výši 23 mil. Kč bez. DPH.

1795/49/10/2016 Návrhy na označení "čestný hrob"

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova na schválení 
označení "čestný hrob" hrobu Petra Markulčeka, Viléma Žáka, Josefa Lipnera a Ladislava Hudečka, 
za podmínky, že s tímto označením budou následně souhlasit nájemci příslušných hrobových míst, 
jsou-li známi.

1796/49/10/2016 Uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a P.V.           
o prodeji zbytku vozidla Octavia RZ 2M4 3141 

Rada města Přerova po projednání:



17

1. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím           
a P.V. jako kupujícím o převodu vlastnického práva k motorovému vozidlu – osobní 
automobil zn. Škoda Octavia typ 1Z, RZ 2M 4 3141, r. v. 2005 za kupní cenu ve výši 36.000,-
Kč vč. DPH

2. pověřuje k uzavření právního jednání dle bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu 
vedoucího odboru vnitřní správy Mgr. Petra Karolu

1797/49/10/2016 Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nesouhlasit             
s nabytím nemovité věci - pozemku, orná půda, o výměře 153 m2, zaps. v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví pro obec Stará Ves a katastrální území Stará Ves u Přerova, jako majetku nepatrné hodnoty 
zanechaného zůstavitelem V.D., do vlastnictví statutárního města Přerova.

1798/49/10/2016 Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova souhlasit s nabytím 
spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 na nemovité věci - pozemku, orná půda (podíl 1/3 pozemku o 
výměře 1763 m2, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví pro obec Troubky a katastrální 
území Troubky nad Bečvou, jako majetku nepatrné hodnoty zanechaného zůstavitelkou J.K. do 
vlastnictví statutárního města Přerova.

1799/49/10/2016 Uzavření smlouvy o vytvoření zvukově-obrazového záznamu

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření zvukově-obrazového 
záznamu mezi statutárním městem Přerovem jako objednatelem a společností Televize Přerov s.r.o.,  
se sídlem Přerov, U Bečvy 2883/2, PSČ  750 02, IČ: 286 24 882 jako dodavatelem dle přílohy 
důvodové zprávy. Předmětem smlouvy je výroba zpravodajských bloků „Přerovské aktuality“ a jejich 
zařazení do programu Televize Přerov vysílaného veřejnosti prostřednictvím sítí elektronických 
komunikací a udělení licence k užití audiovizuálního díla objednatelem.

1800/49/10/2016 Smlouva o zajištění reklamy

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 50.000 Kč (plus platná sazba DPH) 
mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem DPOV,  a.s.     
se sídlem Přerov Husova 635/1b,  PSČ 751 52, IČ: 27786331, DIČ: CZ27786331, jejímž 
účelem je prezentace objednatele v rámci oslav, pořádaných městem k 760. výročí povýšení 
Přerova na město.

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem výše uvedené smlouvy           
o zajištění reklamy.
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1801/49/10/2016 Zahraniční pracovní cesta Bardejov

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 
Přerova ve složení Ing. Petr Měřínský, Mgr. Helena Netopilová, s řidičem, která se uskuteční ve dnech 
25. - 28. 8. 2016 při příležitosti tradičního Bardejovského jarmoku v partnerském městě Bardejov 
(Slovensko).

1802/49/11/2016 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského

Rada města Přerova po projednání:

1. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit geotechnický a dendrologický 
průzkum, korozní průzkum, geodetické zaměření a ověření inženýrských sítí do 31.8.2016

2. jmenuje projektovým manažerem vedoucího Odboru koncepce a strategického rozvoje       
Ing. Galu, který zabezpečí rekonstrukci železničních nadjezdů na Dluhonské ulici.

V Přerově dne 14. července 2016

         Mgr. Vladimír Puchalský                                                                              Ing. arch. Jan Horký
primátor statutárního města Přerova                                                                   člen Rady města Přerova


