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USNESENÍ z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 27. července 2016

1803/50/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 50. schůze Rady města 
Přerova konané dne 27. července 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 50. schůze Rady města Přerova konané dne 27. července 2016,

2. schvaluje náměstka primátora Pavla Košutka ověřovatelem usnesení a zápisu 50. schůze Rady 
města Přerova.

1804/50/3/2016 Veřejná zakázka „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ - 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 „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“,

2. rozhodla , v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“, která byla předložena uchazečem s názvem 
"Společnost Čekyně", jejímiž společníky jsou společnosti Hakov, a.s., K Nádraží 256, Hranice 
IV-Drahotuše, 753 61 Hranice, IČ 48392855 a PROJEKTY VODAM s.r.o., Hranice - Hranice 
I - Město, Galašova 158, PSČ 75301, IČ 26821443, na základě společenské smlouvy, dle § 
2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ze dne 30.6.2016,

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společnostmi Hakov, a.s., K Nádraží 256, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice, IČ 
48392855 a PROJEKTY VODAM s.r.o., Hranice - Hranice I - Město, Galašova 158, PSČ 
75301, IČ 26821443, sdružených na základě společenské smlouvy, dle § 2716 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ze dne 30.6.2016, jako zhotovitelem, na 
veřejnou zakázku „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“.

               
Cena za plnění bude činit 1.720.000,00 Kč bez DPH, tj. 2.081.200,00 Kč vč. DPH.

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

4. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, k jeho uzavření a jeho 
podpisu.

1805/50/3/2016 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2255/2016 na realizaci 
stavby s názvem „MŠ Na Odpoledni 16 - výměna dvou schodišť“

Rada města Přerova po projednání:
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1. bere na vědomí cenovou nabídku – položkový rozpočet na  realizaci víceprací, nezbytných k 
dokončení původní veřejné zakázky „MŠ Na Odpoledni 16 - výměna dvou schodišť“

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2255/2016 ze dne 7.5.2016, na 
realizaci stavby „MŠ Na Odpoledni 16 - výměna dvou schodišť“, se zhotovitelem PSS 
Přerovská stavební a.s., Přerov I - město, Skopalova 2561/7, IČ   27769585, ve znění dle 
přílohy č. 1. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (vícepráce).  Cena za 
plnění se dodatkem č. 1 zvyšuje o 209 953,00 Kč bez DPH z původní ceny 1 947 893,07 Kč 
bez DPH sjednané ve smlouvě na 2 157 846,00 Kč bez DPH.

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE  (v tis. Kč)
Akce nad  500 tis. Kč

rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě

2212 021 Stavební úpravy proluky ul. 
Bratrská, Přerov (ORG 500316)

1 500,0 - 255,0 1 245,0

3111 021 MŠ Na Odpoledni 16-výměna 
dvou schodišť (500313)

2 390,0 + 255,0 2 645,0

4. pověřuje náměstka primátora Ing.  Petra  Měřínského  k právnímu jednání  souvisejícím          
s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 mezi  objednatelem   a   zhotovitelem.

1806/50/3/2016 Veřejná zakázka „Nákup osobních automobilů“ – schválení 
zadávacích podmínek, schválení zahájení výběrového řízení, schválení 
vyzvaných zájemců, jmenování členů komise pro otevírání obálek, pro 
posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Nákup osobních automobilů“ dle příloh č. 1 - 7,

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky           
s názvem „Nákup osobních automobilů“, postupem dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním 
předpisem č. 9/2012,

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnost, sídlo IČ

1. AGROTEC a.s., Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče 00544957

2. Autocentrum Přerov CZ s.r.o., Olomoucká 440/44, Přerov II-Předmostí, 
751 24 Přerov

25594273

3. SAMOHÝL MOTOR a.s., třída Tomáše Bati 642, Prštné, 763 02 Zlín
Provozovna: Kosmonautů 846/2, 779 00 Olomouc

25511165

4. AUTO Hlaváček a.s., Olomouc - Holice, Týnecká 669/5, PSČ 77900 65138180

5. PV - AUTO spol. s r.o., Brněnská 4240/108, 796 01 Prostějov 25336711

6. ARAVER CZ, s.r.o., Vlčnov 556, PSČ 68761
Provozovna: Na Zerzavici 1946, 686 01 Uherské Hradiště

60713224
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4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 9/2012, komisi pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

P.č. Člen komise Organizace Náhradník Organizace

1. Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Mgr. Vladimír Puchalský Zástupce zadavatele

2. Ing. Jiří Kohout Člen RM Ing. Vladimír Holan Člen RM

3. Mgr. Petr Karola Odbor VNITŘ - odborník 
– věcný gestor

Ing. Pavel Šlesinger Odbor VNITŘ -odborník 
– věcný gestor

4. Petr Koutný Odd. SLUŽ - odborník Ivo Večerka Odd. SLUŽ - odborník 

5. Mgr. Omar Teriaki MP Přerov -odborník –
věcný gestor

Tomáš Vyvážil MP Přerov -odborník –
věcný gestor

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

5. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 
zakázce podle bodů 1 a 2 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídky, Rozhodnutí o 
vyloučení uchazečů a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

1807/50/4/2016 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 473/1 v k.ú. 
Předmostí                                                                                                                                                                             

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení schválit záměr statutárního města 
Přerova - úplatný převod  částí pozemku p.č. 473/1 o výměre celkem cca 280 m2 v k.ú. Předmostí.

1808/50/4/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 60/4 a p.č. 
60/12 oba v k.ú. Popovice u Přerova

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. 60/4, ostatní plocha,           
o výměře cca 230 m2 a části pozemku p.č. 60/12, vodní plocha, o výměře cca 210 m2 oba v 
k.ú. Popovice u Přerova

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod části pozemku p.č. 60/4, ostatní plocha, o výměře cca 230 m2 a části pozemku 
p.č. 60/12, vodní plocha, o výměře cca 210 m2 oba v k.ú. Popovice u Přerova

1809/50/4/2016 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova –
prostor sloužících podnikání v objektu  občanské vybavenosti č.p. 100, 
příslušném k části obce Přerov XII-Žeravice, který je součástí 
pozemku p.č.  7, v k.ú. Žeravice (Na návsi 40)

Rada města Přerova po projednání neschvaluje prominutí části nájemného ve výši 828,-Kč za užívání 
prostoru sloužícího podnikání v objektu občanské vybavenosti č.p. 100, příslušném k části obce Přerov  
XII-Žeravice, který je součástí pozemku p.č. 7, v k.ú. Žeravice,  o výměře 29 m2 , Na návsi 40, který 
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byl užíván na základě nájemní smlouvy ze dne 12.11.2003, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a paní P.N., za období od 29.1.2016 do 22.3.2016.

1810/50/4/2016 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 5088/2, p.č. 
5097, p.č. 6568/11, p.č. 6585/1, p.č. 6586, vše v k.ú. Přerov, v majetku 
statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat  podzemní telekomunikační vedení, kabel a kabelovod, a 
s tím spojeného omezení, spočívajícího v právu chůze a jízdy spočívající ve vstupu, vjíždění 
všemi dopravními prostředky a stavebními mechanismy  v souvislosti s opravami, údržbou, 
modernizací nebo zlepšením výkonnosti telekomunikačního vedení, likvidaci vedení k  tíži 
pozemků p.č. 5088/2, p.č. 5097, p.č. 6568/11, p.č. 6585/1, p.č. 6586, vše v k.ú. Přerov, v 
rozsahu dle geometrického plánu č. 6072-453-115/2014, a to ve prospěch Nej.cz s.r.o., se 
sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČ 03213595.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným 
z věcného břemene - služebnosti a Nej.cz s.r.o., se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČ 
03213595, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, jako investorem, 
bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2016/VB/Př-028/S.I-
55, ve výši 47.760,- Kč, včetně DPH. Investor uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení 
věcného břemene, podá návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a  uhradí správní poplatek za 
vklad. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena ve znění 
přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.9.2016

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

1811/50/4/2016 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č.  6552/22, p.č. 
6568/11, oba v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat  vodovodní přípojku, a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího v právu chůze a jízdy spočívající ve vstupu, vjíždění všemi dopravními 
prostředky  a stavebními mechanismy  v souvislosti s opravami, údržbou, modernizací nebo 
zlepšením výkonnosti vodovodu a likvidaci potrubí k  tíži pozemků p.č.  6552/22, p.č. 
6568/11, oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č.6290-314-94/2015, a to ve 
prospěch Precheza, a.s., se sídlem Nábřeží Dr. E. Beneše 24, 750 02 Přerov, IČ 26872307.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným 
z věcného břemene – služebnosti a Precheza, a.s., se sídlem Nábřeží Dr. E. Beneše 24, 750 02 Přerov, 
IČ 26872307, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, jako 
investorem, bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 
2016/VB/Př-032/S.I-55, ve výši 3.960,- Kč, včetně DPH. Investor uhradí povinnému jednorázovou 
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úhradu za zřízení věcného břemene, podá návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a  uhradí 
správní poplatek za vklad. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti bude 
uzavřena ve znění přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.9.2016

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

1812/50/4/2016 Zřízení věcného břemene - služebnosti  ve prospěch statutárního města 
Přerova na pozemku  p.č. 6868/1, v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit, provozovat, opravovat a udržovat veřejné osvětlení okružní 
křižovatky, provádět úpravy za účelem jeho obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení jeho 
výkonnosti, včetně jejího odstranění  k tíži pozemku p.č. 6868/1 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, v  rozsahu dle geometrického plánu č.6296-445-9/2016,      
a to ve prospěch statutárního města Přerova.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, jako 
povinným z věcného břemene – služebnosti a statutárním městem Přerovem jako oprávněným z 
věcného břemene - služebnosti  a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se 
sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, jako investorem, bude uzavřena na dobu 
neurčitou, za cenu dohodnutou ve výši 100,- Kč, včetně DPH. Investor uhradí povinnému 
jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, podá návrh na vklad práva do katastru nemovitostí 
a  uhradí správní poplatek za vklad. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti bude uzavřena ve znění přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.9.2016

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

1813/50/4/2016 Zřízení věcného břemene - služebnosti  ve prospěch statutárního města 
Přerova na pozemku  p.č. 6594/1, v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit, provozovat, opravovat  a udržovat veřejné osvětlení okružní 
křižovatky, provádět úpravy za účelem jeho obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení jeho 
výkonnosti, včetně jejího odstranění  k tíži pozemku p.č. 6594/1 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví 
VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem  Templova 745/5, Staré Město, 110 00 
Praha1, IČ 24220809, v  rozsahu dle geometrického plánu č.6291-448-94/2016, a to ve 
prospěch statutárního města Přerova.
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Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., se 
sídlem  Templova 745/5, Staré Město, 110 00 Praha1, IČ 24220809, jako povinným z věcného 
břemene – služebnosti a statutárním městem Přerovem jako oprávněným z věcného břemene -
služebnosti  a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 
56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, jako investorem, bude uzavřena na dobu neurčitou, za dohodnutou 
cenu ve výši 11.500,- Kč, včetně DPH. Investor uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení 
věcného břemene, podá návrh na vklad práva do katastru nemovitostí  a uhradí správní poplatek za 
vklad. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena ve znění 
přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.9.2016

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

1814/50/4/2016 Dohoda o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 479/19 v k.ú. 
Předmostí

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
dohody o uznání vlastnického práva mezi statutárním městem Přerov a Ing. V.B., Ing. R.V., a M.B., 
kteří jsou právními nástupci zůstavitele Ing. J.B., ve znění dle přílohy č. 1. Na základě dohody o 
uznání vlastnického práva Ing. V.B., Ing. R.V. a M.V. uznají vlastnické právo statutárního města 
Přerova k pozemku p.č. 479/19 (zahrada) o výměře 107 m2 v k.ú. Předmostí a statutární město Přerov 
uhradí Ing. V.B., Ing. R.V. a M.B. finanční náhradu ve výši 1.065,- Kč (tj. 177,50 Kč/m2) za část 
původního pozemku p.č. 479/4 (zahrada) v k.ú. Předmostí o výměře 6 m2, která byla převedena z 
podílového spoluvlastnictví manželů J. a F.B., jejichž právním nástupcem byl zůstavitel Ing. J.B., do 
vlastnictví Čsl. státu – Čsl. státních drah – Střední dráhy na základě kupní smlouvy ze dne 15.9.1971, 
aniž za ni byla manželům J. a F.B. uhrazena finanční náhrada.

1815/50/4/2016 Geotechnický a dendrologický průzkum, korozní průzkum, geodetické 
zaměření, ověření inženýrských sítí u mostních objektů ev.č. Př-
M04727-1 a ev.č. Př-M04727-2  přes žel.trať na ul. Dluhonská v 
Přerově a provedení koncepční studie a koordinace s projektem 
křižovatka II/436 x Dluhonská.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo, spočívající v provedení geotechnického a dendrologického 
průzkumu, korozního průzkumu, geodetického zaměření, ověření inženýrských sítí u mostních 
objektů ev.č. Př-M04727-1 a ev.č. Př-M04727-2 přes žel.trať na ul. Dluhonská v Přerově a 
dále v provedení koncepční studie a koordinace s projektem křižovatka II/436 x 
Dluhonská, dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.8.2016

2. schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č.9/2012- Zásady postupu při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí na přímé uzavření smlouvy o dílo mezi 
Statutárním městem Přerov a společností PONTEX spol. s .r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha4, 
IČO: 40763439.
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3. pověřuje vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb provedením uzavření 
smlouvy o dílo se společností PONTEX spol. s r.o. , dle tab. podklady-odhad nákladů uvedené 
v cenové nabídce a to ve výši 290.400,- Kč vč.DPH, dle přílohy č.2

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.8.2016

1816/50/4/2016 Souhlas statutárního města Přerova s  úplatným převodem movitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – elektrického ohřívače 
vody Drazice 120 L z bytu č. 11  domu Kratochvílova 122/20

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova – elektrického 
ohřívače vody Drazice z bytu č. 11 domu Kratochvílova 122/20 za cenu 5 000,- Kč, od paní 
M.S.

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

1817/50/5/2016 Žádost o poskytnutí dotace – Střední škola zemědělská, Přerov,   
Osmek 47

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení ve věci žádosti o poskytnutí dotace 
Střední škole zemědělské, Přerov, Osmek 47, na pořádání sportovní akce „Cena města Přerova“           
v parkurovém skákání, konané dne 17. 9. 2016.

1818/50/5/2016 Žádost o poskytnutí dotace – Jan Vojtek

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a
panem Janem Vojtkem, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí výše jmenovaného na 
mezinárodní soutěži BREAK THE FLOOR, která se uskuteční ve dnech 22. – 23. října 2016 v 
Brazílii. 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:
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

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

71,7 - 10,0 61,7

3429 610 Ostatní zájmová činnost a rekreace 
(individuální dotace)

0,0 + 10,0 10,0

V Přerově dne 27. 7. 2016

       Mgr. Vladimír Puchalský        Pavel Košutek
primátor statutárního města Přerova            náměstek primátora statutárního města Přerova


