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ZÁPIS

z 51. schůze Rady města Přerova konané dne 24. srpna 2016

PROGRAM:
---------------

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

1. Zahájení primátor
2. Volba ověřovatele zápisu primátor
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3.1 Návrh na personální změny primátor
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 

2016
Ing. Měřínský

4.2 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova 
na rok 2017 včetně harmonogramu jeho zpracování

Ing. Měřínský

4.3 Rozpočtové opatření č. 15 – materiál na stůl Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Výjimka ze stavební uzávěry – “SO 1002 Přeložky vodovodů, řad 

P1a, ul. Tovačovská, Přerov“.
p. Košutek

5.2 Obřadní síň na Městském hřbitově- uzavření smlouvy o dílo na 
vypracování projektové dokumentace

p. Košutek

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Veřejná zakázka „LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy 

- jamková, vylepšování, strojní příprava půdy“ - schválení 
zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení, 
schválení vyzvaných zájemců, jmenování členů komisí pro otevírání 
obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení 
nabídek

Ing. Měřínský

6.2 Veřejná zakázka „MŠ Píšťalka, Máchova 8 – stavební úpravy 
střech“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

Ing. Měřínský

6.3 Veřejná zakázka „Náhradní výsadby 2016“ – 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

Ing. Měřínský

6.4 IPRM Přerov-Jih - závěrečná zpráva o realizaci Ing. Měřínský
6.5 Projekt "Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a 

přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do 
jeho přípravy“ - smlouva o poskytnutí dotace

Ing. Měřínský

6.6 Územní studie veřejného prostranství - podání žádosti o dotaci Ing. Měřínský
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6.7 Veřejná zakázka „Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. Na 
Návsi, Žeravice“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Ing. Měřínský

6.8 Návrh dopravních staveb pro rok 2017  Ing. Měřínský
6.9 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. 

Žižkova v Přerově, stanoviště na tříděný komunální odpad Přerov 
XII-Žeravice, ul. Lapač a úprava a rozšíření kontejnerového 
stanoviště na tříděný a komunální odpad v ulici Svépomoc I“ -
rozhodnutí o vyloučení uchazečů, rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem –
materiál na stůl

Ing. Měřínský

7. Majetkoprávní záležitosti 
7.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 7177/1,   v  
k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 1486   a 
směna pozemku p.č.  1487 za pozemek p.č. 1475 v k.ú. Dluhonice.

p. Košutek

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov  - převod  nemovitých věcí z  
vlastnictví  statutárního města Přerov - pozemků  p.č. 2624/1, p.č. 
2624/2, p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 2625/4, p.č. 2625/5, p.č. 
2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/22, p.č 2625/23, p.č. 
2626   vše  v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – vzájemné bezúplatné převody 
nemovitých věcí:

p. Košutek

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 374 v k.ú. 
Přerov.

p. Košutek

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerov části  pozemku p.č. 1254/1,  
lesní pozemek v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

p. Košutek

7.1.7 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/624   v  
k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 206  v 
k.ú.  Lýsky. 

p. Košutek

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 887 v k.ú. 
Henčlov.

p. Košutek

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 433/7 v 
k.ú. Předmostí.

p. Košutek

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 238/19  v 
k.ú. Předmostí. 

p. Košutek

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 4724/1 v 
k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.1.13 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 30/7 v 
k.ú. Předmostí.

p. Košutek
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7.1.14 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 265 v k.ú. 
Předmostí.

p. Košutek

7.1.15 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího k 
podnikání v objektu bydlení č.p. 832, příslušném k části obce Přerov 
I-Město, který je součástí  pozemku p.č. 4394/25, k.ú. Přerov 
(Bajákova 18).

p. Košutek

7.1.16 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 805/6 v 
k.ú. Dluhonice. 

p. Košutek

7.1.17 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod a pacht 
nemovitých věcí z/v majetku statutárn ího města Přerova - části 
pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice.

p. Košutek

7.1.18 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku  statutárního 
města Přerova části pozemku p.č.  2051/9 v k.ú. Přerov.   

p. Košutek

7.1.19 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku  statutárního 
města Přerova části pozemků p.č. 590/2, p.č. 588/7, p.č. 587/2, vše 
v k.ú.  Kozlovice u Přerova.   

p. Košutek

7.1.20 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerov – objektu občanské 
vybavenosti č.p. 3160, příslušném k části obce Přerov I-Město, který 
je součástí pozemku p.č. 4808/2,  pozemku p.č. 4808/2, objektu 
občanské vybavenosti č.p. 3161, příslušném k části obce Přerov I-
Město, který je součástí pozemku p.č. 4808/1, pozemku p.č. 4808/1, 
vše v k.ú. Přerov (letní restaurace Laguna).

p. Košutek

7.1.21 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerov – objektu rodinný dům č.p. 
35, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí 
pozemku p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1, objektu zemědělské 
stavby č.p. 206, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je 
součástí pozemku p.č. 155/2, pozemků p.č. 155/2, p.č. 48 a p.č. 
155/4, vše v k.ú. Henčlov.

p. Košutek

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

p. Košutek

7.1.23 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 124 v k.ú. 
Čekyně                                                                                                                       

p. Košutek

7.1.24 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 937/4 v 
k.ú. Čekyně

p. Košutek

7.1.25 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 11 v k.ú. 
Penčice

p. Košutek

7.1.26 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 907/12, jeho součástí je 
stavba bez čp./če garáž  v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.1.27 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – prostor v budově č.p. 3163, která je 
součástí pozemku p.č. 4815 a částí pozemku p.č. 4811/3 vše v k.ú. 
Přerov

p. Košutek

7.2.1 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 5290/2,  v k.ú.  Přerov.

p. Košutek
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7.2.2 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 5290/103, p.č. 5290/2, oba v k.ú.  
Přerov.

p. Košutek

7.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov .

p. Košutek

7.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov .

p. Košutek

7.3.1 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.

p. Košutek

7.3.2 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.

p. Košutek

7.3.3 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 6863/3, v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

7.3.4 Úplatný převod do majetku statutárního města Přerova - účelové 
komunikace včetně odkanalizování, komunikace pěší veřejné, 
ostrůvku okružní křižovatky, veřejného osvětlení, terénních a 
sadových úprav v rámci stavby „Obchodní a nákupní centrum 
Kasárna Přerov“.

p. Košutek

7.3.5 Úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově z 
vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví 
statutárního města Přerova 

p. Košutek

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –
části pozemku p.č. 4941 v k.ú. Přerov

p. Košutek

7.7.1 Uzavření smlouvy o  právu provést stavbu  a  smlouvy o zřízení 
věcného břemene na pozemku p.č. 6050/1 Přerov.

p. Košutek

7.8.1 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - části prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248, 
příslušné k části obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 
1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba odbavovací budovy na 
autobusovém nádraží v Přerově).

p. Košutek

7.9.1 Převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova  -
uzavření dodatku ke smlouvě o převodu movitých věcí parkovacích 
karet pro volné parkování na parkovišti na střeše obchodní galerie 
(budova bývalého Prioru) na ul. Čechova v Přerově

Ing. Měřínský

7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 892/8, p.č. 
890/1, p.č. 890/2, p.č. 822, p.č. 823/1, p.č. 823/2, p.č. 823/3, p.č. 
821/1, p.č. 821/2, p.č. 891/1, p.č. 891/2, vše v k.ú. Přerov, 
prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního 
práva.

p. Košutek

7.12.2 Odvolání k neudělení výjimek 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).  

p. Košutek

7.12.3 Rozšíření počtu parkovacích míst na ul. Slaměníkova, Přerov s 
využitím možnosti částečného stání na chodníku.

p. Košutek

7.12.4 Přeložka plynárenského zařízení v místní části Přerov IV - Kozlovice p. Košutek
7.13.1 Dohoda o narovnání – byt kino Hvězda (p. M.) Ing. Měřínský
7.13.2 Domovní řád pro bytové a nebytové objekty v majetku statutárního 

města Přerova
Ing. Měřínský

7.13.3 Zpracování poukázek typu A – smlouva s Českou poštou s.p. Ing. Měřínský
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7.13.4 Souhlas statutárního města Přerova s  úplatným převodem 
movitých věcí do majetku statutárního města Přerova – rozvodů 
topení vč. kotle a radiátorů, podhledů vč. osvětlení z nebytového 
prostoru č. 103  domu Kratochvílova 119/14.

Ing. Měřínský

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
510/1, v k.ú. Předmostí – Plynofikace rodinného domku Olomoucká 
č.132/10, Předmostí.

p. Košutek

7.14.2 Žádost o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemku p.č. 5733/2 v k.ú. Přerov - Manipulační plocha 
na pozemku p.č. 5733/2 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

7.14.3 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemku p.č.102/56 v k.ú. Popovice u Přerova na ul. Na 
Výsluní- Vjezd k RD na pozemku p.č.102/51 v k.ú. Popovice u 
Přerova.

p. Košutek

7.14.4 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
30/1, v k.ú. Předmostí – Místo pro parkování před domem č.p. 
278/9, Prostějovská, Předmostí.

p. Košutek

7.14.5 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemku p.č.102/56 v k.ú. Popovice u Přerova na ul. Na 
Výsluní- Vjezd a chodník k RD na pozemku p.č.102/49 v k.ú. 
Popovice u Přerova.

p. Košutek

7.14.6 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
4980 v k.ú. Přerov – Stavební úpravy bytového domu Jaselská 
8/1121, Přerov.

p. Košutek

7.14.7 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
5307/15 o výměře 5522 m2 (ostatní plocha- sportoviště a rekreační 
plocha), v k.ú. Přerov – HYDROIZOL. A ÚPRAVY VSTUPŮ-ET.2

p. Košutek

7.14.8 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
510 v k.ú. Lověšice u Přerova – Vodovodní přípojka k rodinnému 
domku, Drážní 78/184, Lověšice.

p. Košutek

7.14.9 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
495 v k.ú. Dluhonice – Vjezd k RD č.p.143/8 a č.p. 138/6.

p. Košutek

7.14.10 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemcích p.č. 656/1, p.č. 1021 v k.ú. Žeravice -
Prodloužení vodovodu a kanalizace-Žeravice Přerov.

p. Košutek

7.14.11 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 5290/103, p.č. 5290/2 , p.č. 5207/100, p.č. 5207/22 , p.č. 
5300/14, p.č. 5300/1, p.č. 5300/13, p.č. 5297/2, p.č. 5290/101 v k.ú. 
Přerov- stavba stavebních objektů - „SO 101- Okružní křižovatka, 
SO 101.1-Ostrůvek okružní křižovatky, SO 105- Komunikace pěší 
veřejné, SO 106- Účelová komunikace, SO 102- Areálová 
komunikace, SO 304- Veřejná kanalizace, SO 406- úprava 
veřejného osvětlení, SO 501- prodloužení STL plynovodu, SO 801-
Terénní a sadové úpravy“, souvisejících se stavbou - „Obchodní a 
nákupní centrum Kasárna Přerov“

p. Košutek

7.14.12 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 4995, p.č. 1961/1, p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov - Dočasné umístění 
reklamních zařízení-áčka.

p. Košutek

7.14.13 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemcích p.č. 158, p.č. 152/1, p.č. 186, p.č. 185  v k.ú. 
Popovice u Přerova- Společná vodovodní a kanalizační přípojka k  
pozemkům p.č.122/1, p.č. 122/9 a p.č. 124/1 v k.ú. Popovice u 
Přerova.

p. Košutek

8. Školské záležitosti
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8.1 Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství Základní 
školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, 
Hranická 14 v rámci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání – Výzva č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání

Bc. Navrátil

8.2 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 - povolení výjimky z 
maximálního počtu žáků ve třídě

Bc. Navrátil

8.3 Žádost o poskytnutí dotace – AUTO KLUB PŘEROV – MĚSTO v 
AČR

Bc. Navrátil

8.4 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 
Přerovem  

Bc. Navrátil

8.5 Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov (MAP) Bc. Navrátil
9. Sociální záležitosti
9.1 Přijetí finančního daru - obec Tršice Bc. Navrátil
9.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS Bc. Navrátil
9.3 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 

33 odst. 6 zákona 
Bc. Navrátil

10. Různé
10.1 Tarifní dohoda o stanovení podílu tržeb mezi dopravci České dráhy, 

a.s. a ARRIVA MORAVA, a.s. v zóně 51 Přerov Integrovaného 
dopravního systému Olomouckého kraje 

p. Košutek

10.2 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerov 

Bc. Navrátil

10.3 Pořízení multilicence Long-Term Docs Signer a technické podpory k 
produktu

Ing. Měřínský

10.4 Žádost o schválení uzavření smlouvy s inzertní manažerkou Ing. Měřínský
10.5 Podněty a připomínky z 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

– materiál na stůl
primátor

11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 
tajemníka magistrátu města

primátor

12. Závěr, tiskové zprávy primátor
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Přítomni:

A. Předsedající: primátor Mgr. Vladimír Puchalský

B. Členové Rady města:

Ing. Vladimír Holan, Ing. arch. Jan Horký, Ing. Jiří Kohout, Pavel Košutek, Ing. Petr Měřínský, 
Bc. Tomáš Navrátil, Rudolf Neuls, Mgr. Helena Netopilová, Radek Pospíšilík, Ing. Petr Vrána.

C.  Omluveni:

D.  Dále přítomni:
Mgr. Petr Mlčoch - tajemník MMPr
Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů

E.  Hosté:

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 51. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 24. srpna 2016 
v 8.30 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 9 členů Rady 
města. 
Přijde později: Ing. Jiří Kohout, Ing. Petr Vrána
Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet. 
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2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Program:  
Ing. arch. Horký:

 Sdělil, že nebude hlasovat z důvodu střetu zájmů v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb.,         
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů k materiálu označenému 7.14.7 - Žádost             
o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 5307/15 o výměře 5522 m2

(ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha), v k.ú. Přerov – HYDROIZOL. A ÚPRAVY 
VSTUPŮ-ET.2

Hlasování o programu: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Kohout a Ing. Vrána).

Ověřovatelem usnesení a zápisu 51. schůze Rady města Přerova byl navržen náměstek primátora      
Bc. Tomáš Navrátil. Ten souhlasil s návrhem.
Hlasování o ověřovateli:  9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Kohout a Ing. Vrána).

1819/51/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 51. schůze Rady města 
Přerova konané dne 24. srpna 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 51. schůze Rady města Přerova konané dne 24. srpna 2016,

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

3. KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ,  INFORMACE  Z  KOMISÍ

1820/51/3/2016 Návrh na personální změny

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává s účinností k 31. 8. 2016 z funkce člena Komise pro projednávání záměrů                  
v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty pana Petra Lagu,

2. jmenuje s účinností od 1. 9. 2016 do funkce člena Komise pro projednávání záměrů                
v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty pana Jiřího Buchera.

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Kohout a Ing. Vrána).
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Na jednání Rady města Přerova se dostavil Ing. Jiří Kohout v 8.38 hodin – je přítomno 10 radních.

4. FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.

1821/51/4/2016 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 
2016

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí rozbory hospodaření statutárního města Přerova    
za I. pololetí roku 2016.

Celkové příjmy (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města 
Přerova za I. pololetí byly plněny ve výši 503 700 052,92 Kč, tj. na 64,1 % upraveného rozpočtu.

Celkové výdaje (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města 
Přerova za I. pololetí byly čerpány ve výši 361 360 181,27 Kč, tj. na 34,2 % upraveného rozpočtu.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána).

Na jednání Rady města Přerova se dostavil Ing. Petr Vrána v 8.40 hodin – je přítomno 11 radních.

1822/51/4/2016 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova      
na rok 2017 včetně harmonogramu jeho zpracování

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města 
Přerova na rok 2017 včetně harmonogramu jeho zpracování.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.



10

1823/51/4/2016 Rozpočtové opatření č. 15

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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 a závazného 
ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2).

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

5. ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Pavel Košutek.

1824/51/5/2016 Výjimka ze stavební uzávěry – “SO 1002 Přeložky vodovodů, řad P1a, 
ul. Tovačovská, Přerov“

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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 “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).

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1825/51/5/2016 Obřadní síň na Městském hřbitově - uzavření smlouvy o dílo              
na vypracování projektové dokumentace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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 smlouvy o dílo mezi 
Statutárním městem Přerovem a zhotovitelem Ing.arch.Pavel Klein - KT architekti se sídlem 
Kroftova 35, 616 00 Brno, IČ 723 85 120, který podal cenovou nabídku na zpracování 
příslušných částí projektových dokumentací
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2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem  Ing.arch.Pavlem Kleinem-KT architekti, 
IČ 72385120 , Kroftova 35, 616 00 Brno na zpracování architektonické studie za nabídkovou 
cenu 160 00 bez DPH,  dokumentace pro ÚR (DÚR) včetně inženýrské činnosti (IČ) pro 
vydání ÚR za nabídkovou cenu 180 000 Kč bez DPH, dokumentace pro stavební povolení 
(DSP) včetně IČ pro vydání SP za nabídkovou cenu 260 000 Kč bez DPH a  dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) za nabídkovou cenu 320 000 Kč bez DPH.Celková cena činí 1 113 
200,- Kč , včetně DPH.

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

6. PŘÍPRAVA  A REALIZACE  INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.

1826/51/6/2016 Veřejná zakázka „LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy -
jamková, vylepšování, strojní příprava půdy“ - schválení zadávacích 
podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení, schválení vyzvaných 
zájemců, jmenování členů komisí pro otevírání obálek, pro posouzení 
kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje „Výzvu k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace“ a zadávací a obchodní 
podmínky k podlimitní veřejné zakázce na služby „LHC Přerov 2 - první sadba                      
do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, strojní příprava půdy“ dle příloh č. 1 až 13,

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby „LHC Přerov 2 - první sadba 
do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, strojní příprava půdy“, ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, podle § 21 odst. 1, písm. f), § 25 písm. a) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,     
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

3. schvaluje vyzvané zájemce v zadávacím řízení veřejné zakázky na služby „LHC Přerov 2 -
první sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, strojní příprava půdy“, a to:

Obchodní společnost, sídlo IČ

1. REKFOREST s.r.o., Plzeň - Východní Předměstí, Slovanská alej 1960/24, PSČ 32600 29096812

2. Lubomír Neumann, 739 15, Staré Hamry 160 66749182

3. Leoš Milata, Nová Ves 225, 739 11, Frýdlant nad Ostravicí 47649542

4. Technické služby města Přerova, s.r.o., Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 27841090

5. Ing. Josef Mráček - zbraně – střelivo, 751 03, Citov 173 18963561

6. Kateřina Zaoralová, Pod Lapačem 176/34, 750 02, Přerov - Přerov XII-Žeravice 87458152
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4. ustanovuje dle § 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Rudolf Neuls zástupce zadavatele Ing. Vladimír Holan zástupce zadavatele

Marek Dostál Člen ZM Ing. arch. Horký Jan Člen ZM

Ing. Hedvika Hubáčková Vedoucí odd. OSaKS Svatava Doupalová odd. OSaKS

Administrátor Organizace Náhradník 
administrátora

Organizace

Bc. Bohdana Kalincová Oddělení řízení projektů, 
veřejných zakázek a dotací

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

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

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Pavel Košutek Zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele

Ing. Michal Symerský Člen ZM PhDr. Jiří Lapáček Člen ZM

Svatava Doupalová Odborník – věcný gestor Ing. Hedvika Hubáčková Odborník – věcný gestor

Ing. Jan Jeniš Odborník - Vojenské lesy 
a statky ČR s.p., divize 
Lipník n.B.,

Mgr. Marek Herman Odborník – odd. ZEM

Ing. Jaroslav Kazda VPRID Ing. Petr Hermély VPRID

Administrátor 
hodnocení

Organizace Náhradník 
administrátora

Organizace

Bc. Bohdana Kalincová Oddělení řízení projektů, 
veřejných zakázek a dotací

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

6. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 
zakázce podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídek a prokázání splnění 
kvalifikace, Zadávací dokumentace, Rozhodnutí o vyloučení uchazečů, Oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky, Oznámení o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele        
a dalších souvisejících dokumentů.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1827/51/6/2016 Veřejná zakázka „MŠ Píšťalka, Máchova 8 – stavební úpravy střech“ 
– schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, 
posouzení a hodnocení nabídek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce             
„MŠ Píšťalka, Máchova 8 – stavební úpravy střech“ dle příloh č. 1-3,

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„MŠ Píšťalka, Máchova 8 – stavební úpravy střech“, 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 společnosti, sídlo IČ

1. Středomoravské stavby s.r.o.  49689053

2. PSS Přerovská stavební a.s. 27769585

3. PROFISTAV PŘEROV a.s. 25395653

4. PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. 25896873

5. Traweko 96 s.r.o. 25363751

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. Vladimír Holan Zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele

2. Ing. Libor Zahradníček projektant Barbora Kyšková projektant

3. Marie Hálová Ředitelka MŠ Píšťalka Alexandra Čechová Zástupkyně ředitelky MŠ 
Píšťalka

4. Ing. Jiří Draška Zástupce VPRID Naděžda Valachová Zástupce VPRID

5. Rudolf Neuls člen ZM Bohuslav Přidal člen ZM

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

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

Ing. Alena Řihošková, Dis. Odd. řízení projektů, 
veřejných zakázek a dotací 

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

6. 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.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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1828/51/6/2016 Veřejná zakázka „Náhradní výsadby 2016“ – 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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 
s názvem „Náhradní výsadby 2016“ dle příloh č. 1 - 9,

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby               
s názvem „Náhradní výsadby 2016“, 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. ZAHRADA Olomouc s. r. o., Železniční 469/4, Chválkovice, 779 00 Olomouc 48395013

2. Konvička služby s.r.o., Přerov - Přerov I - Město, Malá Dlážka 2895/14, PSČ 
75002

26863383

3. Technické služby města Přerova, s.r.o., Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 
02 Přerov

27841090

4. Kateřina Zaoralová, Pod Lapačem 176/34, 750 02, Přerov - Přerov XII-Žeravice 87458152

5. Zahrady ALFA s.r.o., Na Návsi 5, 751 21 Prosenice 29451531

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. Pavel Košutek Zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele

2. Ing. Hedvika 
Hubáčková 

Odborník – věcný gestor Svatava Doupalová Odborník – věcný 
gestor

3. Mgr. Miroslava 
Švástová

Vedoucí odd. ŽP; 
odborník

RNDr. Tomáš Ehl Odd. ŽP, odborník

4. Ing. Václav Závěšický Komise životního 
prostředí

Ing. Alice Kutálková Komise životního 
prostředí

5. Marek Dostál VPRID Ing. Jaroslav Kazda VPRID

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 bodu 1 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídky, Rozhodnutí              
o vyloučení uchazečů a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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1829/51/6/2016 IPRM Přerov-Jih - závěrečná zpráva o realizaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje závěrečnou zprávu o realizaci IPRM Přerov-Jih, dle 
důvodové zprávy.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1830/51/6/2016 Projekt "Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a 
přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do 
jeho přípravy“ - smlouva o poskytnutí dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č.07771562 o poskytnutí podpory     
ze Státního fondu životního prostředí prostřednictvím Národního programu Životní prostředí, uzavřené 
mezi Státním fondem životního prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 
a statutárním městem Přerovem, jako příjemcem podpory, na projekt "Zvýšení informovanosti           
o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti       
do jeho přípravy“ dle přílohy.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1831/51/6/2016 Územní studie veřejného prostranství - podání žádosti o dotaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. ukládá Odboru řízení projektů a investic ve spolupráci s Odborem koncepce a strategického 
rozvoje připravit žádost o dotaci na projekt "Územní studie veřejných prostranství Přerov-
Kozlovice a Přerov-Žeravice" z v rámci vyhlášené výzvy Integrovaného regionálního 
operačního programu, dle důvodové zprávy,

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednáním a podpisům právních jednání 
a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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1832/51/6/2016 Veřejná zakázka „Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. Na 
Návsi, Žeravice“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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 „Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. Na Návsi, Žeravice“,

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 
„Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. Na Návsi, Žeravice“, která byla předložena 
uchazečem DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. máje 243, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČ 
27844935,

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. máje 243, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČ 
27844935, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Stavební úprava chodníku a zastávky 
BUS ul. Na Návsi, Žeravice“.

               
Cena za plnění bude činit 512.919,00 Kč bez DPH, tj. 620.632,00 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 zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho 
uzavření a jeho podpisu.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1833/51/6/2016 Návrh dopravních staveb pro rok 2017  

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení přípravy investičních akcí pro realizaci v roce 2017 : 
a) Stavba „Přerov, ulice Kainarova“
b) Stavba „Přerov Kopaniny-stavební úpravy chodníku před zdravotním  střediskem-ulice U     
     výstaviště.“ 
c) Stavba „Oprava místní komunikace ul. Kratochvílova.“
d) Stavba „ Oprava ulice Macharova v Přerově.“

2. schvaluje zahájení zpracování PD na opravy stávajících chodníků a komunikací v Přerově a to 
ulice Wolkerova“.
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3. schvaluje zahájení projektové přípravy stavby „ Parkoviště v ulici Čapky Drahlovského           
v Přerově pro realizaci v roce 2018.

4. ukládá odboru řízení projektů a investic zahájit  předrealizační přípravu investičních akcí dle 
bodu 1 až 3 tohoto usnesení, za podmínky finančního krytí nákladů na vypracování 
potřebných projektových dokumentací, tak aby stavby uváděné v bodě 1 mohly být 
realizovány v roce 2017, stavby uváděné v bodě 2 a 3 tohoto usnesení tak, aby mohly být 
realizovány dalších letech v rámci realizace dopravních staveb.

Nové znění usnesení:
Rada města Přerova po projednání odkládá materiál týkající se návrhu dopravních staveb pro 
rok 2017.

Diskuse:
Ing. arch. Horký:

 Dal protinávrh:
V bodě 1. usnesení zůstávají odrážky a, b, c. 
Nová odrážka d) třída 17. listopadu včetně veřejného osvětlení, chodníky.
Nová odrážka e) Dvořákova ulice, chodníky – viz důvodová zpráva.
Nová odrážka f) náměstí Svobody, Čechova po Jungmannovu.
Nová odrážka g) veřejné osvětlení dle důvodové zprávy

V bodu 2. usnesení – záměna slov – schvaluje zahájení zpracování studie a projektové 
dokumentace na řešení uličního prostoru ulice Wolkerova v Přerově.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Dal protinávrh: odložit materiál

Hlasování o protinávrhu primátora (odložení materiálu): 11 pro jednomyslně.

1834/51/6/2016 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. 
Žižkova v Přerově, stanoviště na tříděný komunální odpad Přerov XII-
Žeravice, ul. Lapač a úprava a rozšíření kontejnerového stanoviště na 
tříděný a komunální odpad v ulici Svépomoc I“ - rozhodnutí o 
vyloučení uchazečů, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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 „Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. Žižkova v Přerově, 
stanoviště na tříděný komunální odpad Přerov XII-Žeravice, ul. Lapač a úprava a rozšíření 
kontejnerového stanoviště na tříděný a komunální odpad v ulici Svépomoc I“,
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2. 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 
„Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. Žižkova v Přerově, stanoviště na tříděný 
komunální odpad Přerov XII-Žeravice, ul. Lapač a úprava a rozšíření kontejnerového 
stanoviště na tříděný a komunální odpad v ulici Svépomoc I“ části 1 - Rekonstrukce 
komunikací ve vnitrobloku za ul. Žižkova v Přerově, uchazeče SWIETELSKY stavební s.r.o. 
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 62000, IČ 480 35 
599, pro nesplnění zadávacích podmínek,

3. 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 
„Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. Žižkova v Přerově, stanoviště na tříděný 
komunální odpad Přerov XII-Žeravice, ul. Lapač a úprava a rozšíření kontejnerového 
stanoviště na tříděný a komunální odpad v ulici Svépomoc I“ části 2 - Stanoviště na tříděný 
komunální odpad Přerov XII-Žeravice, ul. Lapač a úprava a rozšíření kontejnerového 
stanoviště na tříděný a komunální odpad v ulici Svépomoc I, uchazeče SATES MORAVA 
spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 60775530, pro nesplnění 
zadávacích podmínek,

4. 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 
„Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. Žižkova v Přerově, stanoviště na tříděný 
komunální odpad Přerov XII-Žeravice, ul. Lapač a úprava a rozšíření kontejnerového 
stanoviště na tříděný a komunální odpad v ulici Svépomoc I“ část 1 - Rekonstrukce 
komunikací ve vnitrobloku za ul. Žižkova v Přerově, která byla předložena uchazečem SATES 
MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 60775530,

5. 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 
„Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. Žižkova v Přerově, stanoviště na tříděný 
komunální odpad Přerov XII-Žeravice, ul. Lapač a úprava a rozšíření kontejnerového 
stanoviště na tříděný a komunální odpad v ulici Svépomoc I“ část 2 - Stanoviště na tříděný 
komunální odpad Přerov XII-Žeravice, ul. Lapač a úprava a rozšíření kontejnerového 
stanoviště na tříděný a komunální odpad v ulici Svépomoc I, která byla předložena uchazečem 
SILNICE.CZ s. r. o., Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 26792711,

6. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČ 60775530, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikací   
ve vnitrobloku za ul. Žižkova v Přerově, stanoviště na tříděný komunální odpad Přerov XII-
Žeravice, ul. Lapač a úprava a rozšíření kontejnerového stanoviště na tříděný a komunální 
odpad v ulici Svépomoc I“ část 1 - Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. Žižkova     
v Přerově.

               
Cena za plnění bude činit 3.263.232,44 Kč bez DPH, tj. 3.948.511,25 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. 1582/45/6/2016, ze dne 2. června 2016.
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7. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,          
a společností SILNICE.CZ s. r. o., Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 
26792711, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku 
za ul. Žižkova v Přerově, stanoviště na tříděný komunální odpad Přerov XII-Žeravice, ul. 
Lapač a úprava a rozšíření kontejnerového stanoviště na tříděný a komunální odpad v ulici 
Svépomoc I“ část 2 - Stanoviště na tříděný komunální odpad Přerov XII-Žeravice, ul. Lapač     
a úprava a rozšíření kontejnerového stanoviště na tříděný a komunální odpad v ulici Svépomoc 
I.

               
Cena za plnění bude činit 157.081,07 Kč bez DPH, tj. 190.068,00 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,

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. 1582/45/6/2016, ze dne 2. června 2016.

Hlasování: 10 pro, p. Pospíšilík nepřítomen.

7. MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

1835/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí    
do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 7177/1, v k.ú. 
Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod, 
neschvaluje úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 
7177/1, ostatní  plocha, sportoviště, rekreační plocha,  o výměře 906 m2 v  k.ú.   Přerov, z  vlastnictví   
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha  2, Nové 
Město.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1836/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí   
do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 1486 a směna 
pozemku p.č.  1487 za pozemek p.č. 1475 v k.ú. Dluhonice

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerov  pozemku p.č. 1486, orná půda,  o výměře 1349 m2  v  k.ú.   
Dluhonice u Přerova,  z vlastnictví V.H..

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov - směnu  nemovitých věcí  v majetku statuárního 
města Přerova pozemku p.č.  1475, orná půda, o výměře 1180 m2  v k.ú. Dluhonice                 
za pozemek p.č.  1487, orná půda,  o výměře 930 m2  v  k.ú. Dluhonice u Přerova,  ve 
spoluvlastnictví J.V.,  a   J.V..

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1837/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerov - převod nemovitých věcí z  
vlastnictví  statutárního města Přerov - pozemků  p.č. 2624/1, p.č. 
2624/2, p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 2625/4, p.č. 2625/5, p.č. 2625/19, 
p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/22, p.č 2625/23, p.č. 2626   vše  v 
k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova- úplatný převod 
pozemku p.č. 2624/2, zastavěná plocha  a nádvoří  o výměře 32 m2,p.č. 2624/1, zahrada o výměře 461 
m2, p.č. 2625/3,  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, p.č.  2626, zahrada o výměře  382 m2, 
p.č. 2625/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře  12 m2, p.č. 2625/20 , zahrada o výměře 489 m2, p.č. 
2625/19, zahrada o výměře  259 m2,  p.č. 2625/21, zahrada o výměře  228 m2, p.č. 2625/4, zastavěná 
plocha  a nádvoří o výměře  19 m2, p.č.2625/22 zahrada o výměře  249 m2, p.č. 2625/2, zastavěná 
plocha a nádvoří  o výměře  16 m2, p.č. 2625/23  zahrada o výměře 217 m2  vše v k.ú. Přerov.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1838/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerov – vzájemné bezúplatné převody 
nemovitých věcí

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerov -
bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku parc. č. 
st. 120 zast. pl. o výměře 255 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., pozemku 
parc. č. st. 122 zast. pl. o výměře 910 m2, jehož součástí je stavba  č.p. 95, obč. vyb., pozemku 
parc. č. st. 123 zast. pl. o výměře 56 m2, pozemku parc. č. st. 124 zast. pl. o výměře 1 442 m2, 
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jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., pozemku parc. č. st. 125 zast. pl. o výměře 230 
m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., pozemků parc. č. 253/1 ost. pl. o výměře 
39 231 m2, parc. č. 253/14 zahrada 20 401 m2, parc. č. 254/4 ost. pl. o výměře 363 m2 a parc. 
č. 254/6 ost. pl. o výměře 65 m2, vše v k.ú. a obci Pavlovice u Přerova, vše z vlastnictví 
statutárního města Přerova, IČ: 00301825, do vlastnictví Olomouckého kraje, s právem  
hospodaření Domova Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvkové organizace 
Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva 
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova –
bezúplatné nabytí  pozemku parc. č. 2155/4 zast. pl. o výměře 420 m2, jehož součástí je 
stavba, č.p. 2804, jiná st., v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření 
Střední zdravotnické školy, Hranice, Studentská 1095 do vlastnictví statutárního města 
Přerova, za podmínky, že od převodu vlastnictví do doby vyklizení nemovitosti bude uzavřena 
smlouva o výpůjčce mezi statutárním městem Přerovem jako vlastníkem a Střední 
zdravotnickou školou, Hranice, Studentská 1095 jako uživatelem na dobu určitou do 30. 9. 
2018. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1839/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 374 v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby si vyhradilo rozhodnout o záměru  
statutárního města Přerov neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 374, ostatní  plocha,        
o výměře 221m2  v  k.ú.  Přerov, ze spoluvlastnictví  O.Š. a Z.H.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 374, 
ostatní  plocha,  o výměře 221m2 v  k.ú.   Přerov,  ze spoluvlastnictví  O.Š.  a  Z.H.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1840/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí    
z vlastnictví statutárního města Přerov části  pozemku p.č. 1254/1,  
lesní pozemek v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova si vyhradit rozhodnout o záměru  statutárního 
města Přerova - úplatném převodu  nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova  
části  pozemku p.č. 1254/1, lesní pozemek  v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod  nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova  části  pozemku p.č. 
1254/1, lesní pozemek  v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1841/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 5307/624 v k.ú. 
Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova si vyhradit rozhodnout o záměru statutárního 
města Přerova – úplatném převodu  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  
pozemku p.č. 5307/624, ostatní  plocha, ostatní komunikace,  o výměře 23 m2 v  k.ú.   Přerov, 
z  vlastnictví   ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 
390/42, Praha  2, Nové Město.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod a schválit bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov  pozemku p.č. 5307/624, ostatní  plocha, ostatní komunikace,  o výměře 23 m2  v  k.ú.   
Přerov, z  vlastnictví   ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábř. 390/42, Praha  2, Nové Město.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1842/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 206 v k.ú.  
Lýsky

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - převod části 
pozemku p.č. 206 ovocný sad o výměře cca 550 m2 v k.ú. Lýsky do vlastnictví statutárního města 
Přerova.
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Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1843/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 887 v k.ú. Henčlov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru  
statutárního města Přerova  - úplatném převodu  pozemku p.č. 887, orná půda, o výměře 1628 
m2, v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr  statutárního města Přerova  -
úplatný převod pozemku p.č. 887, orná půda, o výměře 1628 m2, v k.ú. Henčlov z vlastnictví 
statutárního města Přerova.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1844/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 433/7 v k.ú. 
Předmostí

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru  
statutárního města Přerova  - bezúplatném převodu  spoluvlastnického podílu 1/8 k pozemku 
p.č. 443/7  orná půda, o výměře 1213 m2, v k.ú. Předmostí do vlastnictví statutárního města 
Přerova.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr  statutárního města Přerova  -
bezúplatný převod  spoluvlastnického podílu 1/8 k pozemku p.č.  443/7  orná půda, o výměře 
1213 m2, v k.ú. Předmostí do vlastnictví statutárního města Přerova.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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1845/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 238/19 v k.ú. 
Předmostí

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku 
p.č.  238/19  orná půda,  o výměře  181 m2, v k.ú. Předmostí.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1846/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 4724/1 v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.

Rada města Přerova po projednání  neschvaluje schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem 
části pozemku p.č. 4724/1  ost. plocha, zeleň v k.ú. Přerov o výměře cca 6  m2 v k.ú. Přerov.

Diskuse:
Mgr. Netopilová:

 Dala protinávrh – schválit záměr.
 Zapracovat výjimku do tržního řádu, ve znění Nařízení města Přerova č. 1/2014              

a 2/2015.

Hlasování o protinávrhu: 10 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan).

1847/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 30/7, ost. plocha, o výměře 1 m2 v k.ú. Předmostí.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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1848/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 265 v k.ú. Předmostí

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako propachtovatelem            
a M.M., jako pachtýřem , kterou bude ke dni  31.8.2016 ukončen pachtovní vztah k části 
pozemku p.č. 265, zahrada, o výměře 298 m2, v k.ú. Předmostí, založený pachtovní smlouvou 
uzavřenou mezi propachtovatelem a pachtýřem  dne 3.6.2015.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 265 zahrada  o výměře 
298 m2  v k.ú. Předmostí.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1849/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího k 
podnikání v objektu bydlení č.p. 832, příslušném k části obce Přerov I-
Město, který je součástí  pozemku p.č. 4394/25, k.ú. Přerov (Bajákova 
18)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem 
prostoru sloužícího k podnikání v objektu bydlení č.p. 832, příslušném k části obce Přerov I-Město, 
který je součástí  pozemku p.č. 4394/25, v k.ú. Přerov, Bajákova 18, o výměře 99,99 m2.

Diskuse:
Mgr. Netopilová:

 Dala protinávrh: schválit záměr

Hlasování o protinávrhu: 10 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan).

Přestávka 10.00 – 10.10 hodin
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1850/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  pacht části p.č. 805/6 
ovocný sad, o výměře cca 500 m2, v k.ú. Dluhonice.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1851/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod a pacht 
nemovitých věcí z/v majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod části pozemku p.č. 805/6 
ovocný sad, o výměře cca 36 m2, v k.ú. Dluhonice  z majetku statuárního města Přerova.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova -  pacht části p.č. 805/6 ovocný sad, o výměře cca 
200 m2, v k.ú. Dluhonice  v majetku statuárního města Přerova.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1852/51/7/2016 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku statutárního 
města Přerova části pozemku p.č.  2051/9 v k.ú. Přerov  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr  úplatného převodu nemovitých věcí  z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2051/9, ost. plocha, o výměře cca 25 m2, v k.ú. 
Přerov.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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1853/51/7/2016 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku statutárního 
města Přerova části pozemků p.č. 590/2, p.č. 588/7, p.č. 587/2, vše v k.ú.  
Kozlovice u Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr  úplatného převodu nemovitých věcí  z majetku 
statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 590/2, lesní pozemek, o výměře 9 m2,  p.č. 588/7,  ost. 
plocha, o výměře 11 m2, p.č. 587/2, ost. plocha, o výměře 92 m2, geometrickým plánem č. 665-
26/2016 onačených jako pozemek p.č. 587/3, ost. plocha , o výměře 112 m2, v k.ú. Kozlovice              
u Přerova.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1854/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí     
z vlastnictví statutárního města Přerov – objektu občanské 
vybavenosti č.p. 3160, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je 
součástí pozemku p.č. 4808/2,  pozemku p.č. 4808/2, objektu občanské 
vybavenosti č.p. 3161, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je 
součástí pozemku p.č. 4808/1, pozemku p.č. 4808/1, vše v k.ú. Přerov 
(letní restaurace Laguna)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodování o záměru statutárního 
města Přerova – úplatném  objektu občanské vybavenosti č.p. 3160, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 4808/2,  pozemku p.č. 4808/2 zast. pl.              
a nádvoří o výměře 250 m2, objektu občanské vybavenosti č.p. 3161, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 4808/1, pozemku p.č. 4808/1 zast. pl. a nádvoří 
o výměře 236 m2, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  schválit záměr statutárního města 
Přerova – úplatný převod objektu občanské vybavenosti č.p. 3160, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 4808/2,  pozemku p.č. 4808/2 zast. pl. a 
nádvoří o výměře 250 m2, objektu občanské vybavenosti č.p. 3161, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 4808/1, pozemku p.č. 4808/1 zast. pl. a nádvoří          
o výměře 236 m2, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov a vyhlášení 
výběrového řízení na prodej nemovitostí.

Diskuse:
Ing. Kohout:

 Dal protinávrh: v bodě 2) usnesení schválit záměr
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Hlasování o protinávrhu (bod 2. usnesení):
Pro: Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. Košutek, Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, p. Neuls,           

p. Pospíšilík, Ing. Kohout.
Proti: Mgr. Netopilová.
Zdrželi se: Ing. arch. Horký, Ing. Holan.

Hlasování o bodu 1. usnesení a upraveném bodu 2. usnesení:
Pro: 9
Zdrželi se: Mgr. Netopilová, Ing. arch. Horký.

1855/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí      
z vlastnictví statutárního města Přerov – objektu rodinný dům č.p. 35, 
příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku 
p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1, objektu zemědělské stavby č.p. 
206, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí 
pozemku p.č. 155/2, pozemků p.č. 155/2, p.č. 48 a p.č. 155/4, vše v k.ú. 
Henčlov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodování o záměru statutárního 
města Přerova – úplatném převodu objektu rodinný dům č.p. 35, příslušný k části obce Přerov 
VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1 zast. pl.              
a nádvoří, o výměře 358 m2, objektu zemědělské stavby č.p. 206, příslušný k části obce Přerov 
VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/2, pozemků p.č. 155/2 zast. pl. a nádvoří      
o výměře 62 m2, p.č. 48 zahrada o výměře 307 m2 a p.č. 155/4 ost.pl., jiná pl. o výměře 15 m2, 
vše v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod objektu rodinný dům č.p. 35, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který 
je součástí pozemku p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1 zast. pl.  a nádvoří, o výměře 358 m2, 
objektu zemědělské stavby č.p. 206, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je 
součástí pozemku p.č. 155/2, pozemku p.č. 155/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 62 m2                 
a pozemku p.č. 48 zahrada o výměře 307 m2, vše v k.ú. Henčlov (bývalá úřadovna, 
Zakladatelů 28) z vlastnictví statutárního města Přerov a vyhlášení výběrového řízení             
na prodej nemovitostí za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude 
zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku
Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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1856/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 473/1 v k.ú. 
Předmostí                                                                                                                                                                                         

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí 
pozemku p.č. 473/1 o výměre celkem cca 280 m2 v k.ú. Předmostí, pouze pozemků pod tenisovými 
kurty (zachyceno na přiložené situaci v zelené barvě).

Na základě diskuse bylo navrženo úplatně převést pouze pozemky pod tenisovými kurty.

Hlasování o doplnění usnesení (pouze pozemků pod tenisovými kurty jak je zachyceno na 
přiložené situaci v zelené barvě).
Pro: Ing. Vrána, p. Košutek, Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, Mgr. Netopilová, Ing. arch. 

Horký, p. Pospíšilík.
Proti: p. Neuls.
Zdrželi se: Ing. Kohout, Ing. Holan, Bc. Navrátil.

1857/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 124 v k.ú. Čekyně                                                                                               

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku p.č. 124, zahrada, o výměře 211 m2    

v k.ú. Čekyně

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod  pozemku p.č. 124, zahrada, o výměře 211 m2 v k.ú. Čekyně.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1858/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 937/4 v k.ú. 
Čekyně

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 
pozemku p.č. 937/4, ostatní plocha, o výměře cca 26 m2 v k.ú. Čekyně.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1859/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 11 v k.ú. Penčice

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru 
statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 11, zastavená plocha, o výměře 41 m2 , jehož součástí je stavba bez 
čp/če, zem stav, v k.ú. Penčice.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit schválit záměr statutárního města 
Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 11, zastavená plocha, o výměře 41 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem stav, v k.ú. 
Penčice.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby rozhodlo, že statutární město Přerov 
nevyužije  využije předkupní právo k pozemku p.č. 11, zastavená plocha, o výměře 41 m2 , 
jehož součástí je stavba bez čp/če, zem stav, v k.ú. Penčice.

Diskuse:
Ing. arch. Horký:

 Dal protinávrh: v bodě 2. usnesení schválit záměr a v bodě 3. usnesení využít předkupní 
právo.

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého (body 2. a 3. usnesení):
Pro: Ing. Holan, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. Košutek, Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová, 

Ing. Kohout, Ing. arch. Horký, p. Neuls.
Zdrželi se: Ing. Měřínský, p. Pospíšilík.

Hlasování o bodu 1. usnesení a upravených bodech 2. a 3. usnesení:
Pro: Ing. Holan, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. Košutek, Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová, 

Ing. Kohout, Ing. arch. Horký, p. Neuls.
Zdrželi se: Ing. Měřínský, p. Pospíšilík.

1860/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 907/12, jeho součástí je 
stavba bez čp./če garáž v k.ú. Přerov
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova- nájem pozemku p.č. 
907/12, zast. pl., o výměře 24 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.ev., garáž, v k.ú.Přerov.

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (Bc. Navrátil).

1861/51/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – prostor v budově č.p. 3163, která je 
součástí pozemku p.č. 4815 a částí pozemku p.č. 4811/3 vše v k.ú. 
Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje  schvaluje záměr statutárního města Přerova - částí 
pozemku p.č. 4811/3 o celkové výměře cca 8  m2  a pozemku p.č. 4815, zast.pl., o výměře 122 m2, 
jehož součástí je stavba č.p. 3163, obč. vyb. v k.ú. Přerov.

Diskuse: 
Ing. Měřínský:

 Dal protinávrh: schválit záměr

Hlasování o protinávrhu:
Pro: Ing. Holan, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. Košutek, Ing. Měřínský, Mgr. Puchalský,       

Ing. Kohout, p. Neuls, p. Pospíšilík.
Proti: Mgr. Netopilová.
Zdržel se: Ing. arch. Horký.

1862/51/7/2016 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 5290/2, v k.ú.  Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  bezúplatný 
převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova – části pozemku 5290/2, ost. plocha     
o výměře cca 8 m2,  v k.ú. Přerov, do majetku REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár 
nad Sázavou, IČ 25343236. Na bezúplatný převod bude uzavřena smlouva  o budoucí smlouvě 
darovací mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  dárcem a REALSANT s.r.o., se sídlem 
Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343236, jako budoucím obdarovaným, ve znění přílohy 
č.1. Darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým 
bude stavba zkolaudována. Veškeré náklady spojené s převodem hradí obdarovaný. Části pozemků 
budou převedeny za účetní hodnotu pozemků.
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Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1863/51/7/2016 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 5290/103, p.č. 5290/2, oba v k.ú.  Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit   
bezúplatný převod  nemovitých věcí – 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,  z majetku statutárního města Přerova 
do majetku Olomouckého kraje se sídlem Krajského úřadu v Olomouci – Hodolanech, Jeremenkova
40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460. Na bezúplatný převod bude uzavřena smlouva  o  budoucí 
smlouvě darovací mezi statutárním městem Přerov jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem se 
sídlem Krajského úřadu v Olomouci – Hodolanech, Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460, 
jako budoucím obdarovaným a  REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, 
IČ 25343246, jako  investorem, ve znění přílohy č.1. Darovací smlouva bude uzavřena do jednoho 
roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba zkolaudována. 
Veškeré náklady spojené s převodem hradí investor. Části pozemků budou převedeny za účetní 
hodnotu pozemků.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1864/51/7/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
-  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Rozšíření lodžií  domu Seifertova 6, 
Přerov“ na části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako 
vlastníkem pozemku a Stavebním bytovým družstvem Přerov, se sídlem Kratochvílova 41, 
Přerov, IČ 00053236, jako stavebníkem ve znění přílohy č.1.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí           
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha v k.ú.  Přerov      
o výměře cca 10 m2, v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků bytových jednotek dle jejich 
spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p. 493 a pozemku p.č. 4394/28 v k.ú. 
Přerov, příslušného k části obce Přerov I - Město a to následovně:

Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl

493/26           byt                        714/22705
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Ostatní byty SBD Přerov       21991/22705

Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena kombinovaná smlouva  o právu provést stavbu 
a o budoucí kupní smlouvě ve znění dle přílohy č.1. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí 
kupující.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1865/51/7/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
-  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Rozšíření lodžií a schodiště  domu         
Za mlýnem 5, Přerov“ na části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem 
Přerov, jako vlastníkem pozemku a Stavebním bytovým družstvem Přerov, se sídlem 
Kratochvílova 41, Přerov, IČ 00053236, jako stavebníkem ve znění přílohy č.1.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí           
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha v k.ú.  Přerov      
o výměře cca 16 m2 v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků bytových jednotek dle jejich 
spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p. 465 a pozemku p.č. 4394/52 v k.ú. 
Přerov, příslušného k části obce Přerov I - Město a to následovně:

Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl

465/29           byt                        537/23559
             
465/36            byt                        715/23559

Ostatní byty SBD Přerov       22307/23559

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

Přestávka 10.57 – 11.00 hodin.
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Z jednání Rady města Přerova se omluvil do 13.00 hodin Ing. Petr Vrána – je přítomno 10 radních.

1866/51/7/2016 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

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  bezúplatný 
převod 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. 5297/1, ost. plocha ,  o výměře cca 201 m2, 
vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, 
IČ 25343236, a p.č. 5290/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře cca 4 m2, p.č. 5290/100, ost. plocha,        
o výměře cca 123 m2,  oba v k.ú. Přerov z budoucího vlastnictví REALSANT s.r.o., se sídlem 
Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343236, vše  v k.ú.  Přerov, do vlastnictví statutárního 
města Přerova. Na bezúplatný převod bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi 
REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343236, jako budoucím 
dárcem a statutárním městem Přerovem, jako budoucím obdarovaným, ve znění přílohy č.1. Darovací 
smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba 
zkolaudována. Veškeré náklady spojené s převodem hradí dárce. Části pozemků budou převedeny za 
účetní hodnotu pozemků.

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek:
 Požádal o vyškrtnutí poslední věty. Jde o písařskou chybu.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána).

1867/51/7/2016 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

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  bezúplatný 
převod 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 z vlastnictví AVEZO Plus a.s., se sídlem 
Brněnská 38,  591 01 Žďár na Sázavou, IČ 27757803, do vlastnictví statutárního města Přerova. Na 
bezúplatný převod bude uzavřena smlouva  o budoucí smlouvě darovací mezi AVEZO Plus, a.s., se 
sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246, jako budoucím dárcem  a statutárním 
městem Přerovem, jako budoucím obdarovaným  a REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 
Žďár nad Sázavou, IČ 25343246, jako  investorem, ve znění přílohy č.1.  Darovací smlouva bude 
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uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba zkolaudována. 
Veškeré náklady spojené s převodem hradí dárce. Části pozemků budou převedeny za účetní hodnotu 
pozemků.

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek:
 Požádal o vyškrtnutí poslední věty. Jde o písařskou chybu.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána).

1868/51/7/2016 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 6863/3, v k.ú.  Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit   
bezúplatný převod  nemovitých, části pozemku 6863/3, ost. plocha, o výměře cca  1.403 m2, v k.ú. 
Přerov, z majetku Olomouckého kraje se sídlem Krajského úřadu v Olomouci – Hodolanech, 
Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460,  do majetku statutárního města Přerova.               
Na bezúplatný převod bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi Olomouckým krajem 
se sídlem Krajského úřadu v Olomouci – Hodolanech, Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 
60609460, jako budoucím dárcem a statutárním městem Přerov jako budoucím obdarovaným a 
REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246, jako investorem, 
ve znění přílohy č.1. Darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního 
souhlasu, kterým bude stavba zkolaudována. Náklady spojené s vyhotovením převodem hradí 
investor. Části pozemků budou převedeny za účetní hodnotu pozemků.

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek:
 Požádal o vyškrtnutí poslední věty. Jde o písařskou chybu.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána).

1869/51/7/2016 Úplatný převod do majetku statutárního města Přerova - účelové 
komunikace včetně odkanalizování, komunikace pěší veřejné, 
ostrůvku okružní křižovatky, veřejného osvětlení, terénních a 
sadových úprav v rámci stavby „Obchodní a nákupní centrum 
Kasárna Přerov“

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit   úplatný  
převod  účelové komunikace včetně odkanalizování, veřejného osvětlení , komunikace pěší veřejné, 
ostrůvku okružní křižovatky, 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“,  z majetku REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 25343246, do majetku statutárního města Přerova, za dohodnutou cenu 10.000,- Kč  
včetně DPH. Na úplatný převod bude uzavřena smlouva o  budoucí smlouvě   kupní  mezi 
REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343236, jako budoucím 
prodávajícím  a statutárním městem Přerovem, jako budoucím kupujícím, ve znění přílohy č.1. Kupní 
smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba 
zkolaudována. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu uhradí prodávající.

Hlasování:
Pro: 9.
Zdržel se: Ing. arch. Horký.
Nepřítomen: Ing. Vrána.

1870/51/7/2016 Úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově z 
vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví 
statutárního města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody o narovnání mezi 
Mgr. Markem Vlkem, se sídlem Č. Drahlovského 871/17, Přerov I-Město, Přerov, jako 
insolvenčním správcem dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 
230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, a statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy č. 1.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí –
pozemku p.č. 798 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 265 m2, pozemku p.č. 799 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 261 m2 včetně objektu k bydlení č.p. 746 (Škodova 
25), příslušného k části obce Přerov I-Město Přerov, který je součástí pozemku p.č. 799, 
pozemku p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 263 m2 včetně objektu k bydlení č.p. 
745 (Škodova 23), příslušného k části obce Přerov I-Město Přerov, který je součástí pozemku 
p.č. 800, pozemku p.č. 801 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 267 m2 včetně objektu k 
bydlení č.p. 744 (Škodova 21), příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí
pozemku p.č. 801, pozemku p.č. 802 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 262 m2, pozemku 
p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 302 m2 včetně objektu k bydlení č.p. 742 
(Škodova 17), příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 803, 
pozemku p.č. 804 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 262 m2, pozemku p.č. 805/1 (ostatní 
plocha – manipulační plocha) o výměře 2855 m2 a pozemku p.č. 805/2 (ostatní plocha – jiná 
plocha) o výměře 102 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o., 
IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, do vlastnictví 
statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 3.270.005,- Kč a uzavření kupní 
smlouvy mezi Mgr. Markem Vlkem, se sídlem Č. Drahlovského 871/17, Přerov I-Město, 
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Přerov, jako insolvenčním správcem dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., jako prodávajícím a 
statutárním městem Přerov jako kupujícím ve znění dle přílohy č. 2. Součástí kupní smlouvy 
je smlouva o advokátní úschově listin mezi Mgr. Markem Vlkem jako insolvenčním správcem 
dlužníka OPERA Bohemia s.r.o. jako prodávajícím, statutárním městem Přerov jako 
kupujícím a Mgr. Veronikou Zavadilovou, advokátkou č. osv. ČAK 12186, z advokátní 
kanceláře HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s., IČ 29453101, se sídlem Čechova 2, 
Přerov I-Město, Přerov, jako schovatelem, na jejímž základě schovatel předloží katastrálnímu 
úřadu návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy    
do 10 dnů ode dne úhrady kupní ceny na účet prodávajícího.

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

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

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 215 127,2 * - 3 400,8 211 726,4

3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500364 -
Převod pozemků ul. Škodova)

0,0 + 3 400,8 3 400,8

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána).

1871/51/7/2016 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – části 
pozemku p.č. 4941 v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. nesouhlasí 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.

2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu založené nájemní smlouvou 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. Předmětem smlouvy je nájem části 
pozemku p.č. 4941 o výměře 33,75 m2 v k.ú. Přerov. Nájem skončí dnem podpisu dohody.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.9.2016
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3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1. 
a 2. návrhu usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána).

1872/51/7/2016 Uzavření smlouvy o právu provést stavbu a  smlouvy o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 6050/1 Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy dle  § 1746 odst. 2 zák.č. 89/212 občanského zákoníku,   o  právu 
provést stavbu technické infrastruktury,  a to uložení elektro přípojky a napojení  sjezdu          
a parkoviště, pro stavbu „I01-PARKOVIŠTĚ, I02-NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURU,I03-NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  na části 
pozemku p.č. 6050/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov, mezi statutárním 
městem Přerova, vlastníkem pozemku a společnosti GAUTE Corp.a.s., Lidická 2006/26, 
Černá pole, Brno, IČ 25315706. Smlouva je podkladem pro  správním řízení a slouží jako 
vyjádření účastníka řízení s umístěním stavby.

2. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti,  odpovídajícího právu oprávněného             
z věcného břemene – zřídit, uložit  a provozovat elektro přípojku  a napojení sjezdu                
a parkoviště  –  k tíži pozemku p.č. 6050/1 v k.ú.  Přerov, ve prospěch  společnosti GAUTE 
Corp.a.s., Lidická 2006/26, Černá pole, Brno 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 GAUTE Corp. a.s., Lidická 
2006/26, Černá pole, Brno  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.

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 
a  2. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.
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Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána).

1873/51/7/2016 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
části prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248, příslušné k části 
obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 1019/13 v k.ú. 
Přerov (novostavba odbavovací budovy na autobusovém nádraží          
v Přerově)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. souhlasí s přenecháním části prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248 (novostavba 
odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově), příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č 1019/13 v k.ú. Přerov, místnosti č. 101 o výměře 6,36 m2 do 
podnájmu společnosti FINKOS s.r.o., se sídlem Kunovice, Obchodní 830,  IČ 27680398, když 
nájemcem prostor je společnost ARRIVA Trnava, akciová spoločnost´, se sídlem Nitrianska 5, 
Trnava, Slovenská republika, IČ 36249840.  Účelem podnájmu je využití prostoru jako 
směnárna a pro směnárenské služby.

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

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána).

1874/51/7/2016 Převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova  -
uzavření dodatku ke smlouvě o převodu movitých věcí parkovacích 
karet pro volné parkování na parkovišti na střeše obchodní galerie 
(budova bývalého Prioru) na ul. Čechova v Přerově

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené mezi společností GALERIE 
Přerov s.r.o., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 25/7, IČ: 29287138, jako prodávajícím         
a statutárním městem Přerov, jako kupujícím, dne 23.5.2016, ve znění dle přílohy č. 1. 
Dodatkem se z předmětu smlouvy vyjímá personifikační čtečka EM 4102, rozhraní RS 232.
V ostatní se ujednání smlouvy nemění.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.9.2016

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.
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Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána).

1875/51/7/2016 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 892/8, p.č. 
890/1, p.č. 890/2, p.č. 822, p.č. 823/1, p.č. 823/2, p.č. 823/3, p.č. 821/1, 
p.č. 821/2, p.č. 891/1, p.č. 891/2, vše v k.ú. Přerov, prominutím 
povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem 
statutárního města Přerova  jako osoby oprávněné z předkupního práva prominutí povinnosti, které 
jsou obsahem předkupního práva dle ust. §106 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování             
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:

- k pozemku p.č. 892/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře 49 m2, v k.ú. Přerov, panu  T.H., jako 
osobě povinné z předkupního práva;

- k pozemkům p.č. 890/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 340 m2, p.č. 890/2, zast. plocha         
a nádvoří, o výměře 138 m2, oba v k.ú. Přerov,  panu V.L., Z.L., jako osobám povinným  z  
předkupního práva;

- k pozemkům p.č. 822, zast. plocha a nádvoří, o výměře 124 m2, p.č. 823/1, zast. plocha            
a nádvoří, o výměře 431 m2, p.č. 823/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 48 m2, p.č. 823/3, 
zast. plocha a nádvoří,  o výměře 442 m2, vše v k.ú. Přerov, panu MUDr.  J.Č., paní L.P. jako 
osobám povinným z předkupního práva;

- k pozemkům p.č. 821/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 145 m2, p.č. 821/2, zast. plocha         
a nádvoří, o výměře 748 m2, oba v k.ú. Přerov, panu M.R., jako osobě povinné z předkupního 
práva;

- k pozemkům p.č. 891/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 351 m2, p.č. 891/2, zast. plocha         
a nádvoří, o výměře 144 m2, oba v k.ú. Přerov, panu J.M. a paní M.M., jako osobám
povinným z  předkupního práva.

Hlasování:
Pro: 9.
Zdržel se: p. Neuls.
Nepřítomen: Ing. Vrána.
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1876/51/7/2016 Odvolání k neudělení výjimek 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)  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. rozhodla, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova souhlas       

s povolením vydání dlouhodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích     
v centru města na dobu 5 let pro žadatele BIKOS CZ s.r.o., Na Zákopě  561, 772 00 Olomouc 
zásobující provozovny ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná 
/F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg. Trasa zásobování - Kozlovská, ul. Pod Valy, ul. 
Spálenec, ul. Na Marku, ul. Pivovarská, ul. Horní náměstí, ul. Mostní, ul. Jateční, ul. 
Blahoslavova, ul. nám. T. G. Masaryka, ul. Kratochvílova, ul. Kainarova, ul. Kratochvílova, 
ul. Bratrská, ul. Žerotínovo náměstí, pro vozidlo:
SPZ 3M1 4736 DAF - CHLADÍRENSKÝ - 8 300 kg; BIKOS CZ s.r.o

VARIANTA  II.:
1. rozhodla, aby Magistrát města Přerova nevydal jménem Statutárního města Přerova souhlas   

s povolením vydání dlouhodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města na dobu 5 let pro žadatele BIKOS CZ s.r.o., Na Zákopě  561, 
772 00 Olomouc zásobující provozovny ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší 
technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg. Trasa zásobování -
Kozlovská, ul. Pod Valy, ul. Spálenec, ul. Na Marku, ul. Pivovarská, ul. Horní náměstí, ul. 
Mostní, ul. Jateční, ul. Blahoslavova, ul. nám. T. G. Masaryka, ul. Kratochvílova, ul. 
Kainarova, ul. Kratochvílova, ul. Bratrská, ul. Žerotínovo náměstí, pro vozidlo:
SPZ 3M1 4736 DAF - CHLADÍRENSKÝ - 8 300 kg; BIKOS CZ s.r.o

VARIANTA I.:
2. rozhodla, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova souhlas       

s povolením vydání dlouhodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích     
v centru města na dobu 5 let pro žadatele BENSTAR s.r.o., Lazecká 70a, 772 00 Olomouc 
zásobující provozovny ve vymezeném úseku a to u vozidel, jejichž největší technicky přípustná 
/F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg. Trasa zásobování -  ul. Kozlovská, ul. Pod Valy, 
ul. Spálenec, ul. Na Marku, ul. Pivovarská, ul. Horní náměstí, ul. Mostní, ul. Jateční, ul. 
Blahoslavova, ul. nám. T. G. Masaryka, ul. Kratochvílova, ul. Kainarova, ul. Kratochvílova, 
ul. Bratrská, ul. Žerotínovo náměstí, pro vozidla
SPZ 7T60895 RENAULT - 11 990 kg; BENSTAR s.r.o.
SPZ 7T60896 RENAULT - 11 990 kg; BENSTAR s.r.o.

VARIANTA  II.:
2. rozhodla, aby Magistrát města Přerova nevydal jménem Statutárního města Přerova souhlas    

s povolením vydání dlouhodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města na dobu 5 let pro žadatele BENSTAR s.r.o., Lazecká 70a, 772 
00 Olomouc zásobující provozovny ve vymezeném úseku a to u vozidel, jejichž největší 
technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg. Trasa zásobování -  ul. 
Kozlovská, ul. Pod Valy, ul. Spálenec, ul. Na Marku, ul. Pivovarská, ul. Horní náměstí, ul. 
Mostní, ul. Jateční, ul. Blahoslavova, ul. nám. T. G. Masaryka, ul. Kratochvílova, ul. 
Kainarova, ul. Kratochvílova, ul. Bratrská, ul. Žerotínovo náměstí, pro vozidla
SPZ 7T60895 RENAULT - 11 990 kg; BENSTAR s.r.o.
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SPZ 7T60896 RENAULT - 11 990 kg; BENSTAR s.r.o.

VARIANTA I.:
3. rozhodla, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova souhlas      

s povolením vydání dlouhodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města na dobu 5 let pro vozidla od žadatele Zařízení školského 
stravování, Kratochvílova 30, Přerov zásobující jídelnu ve vymezeném úseku a to u vozidel, 
jejichž největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg. Trasa 
zásobování  - ul. Kratochvílova, pro vozidla:
SPZ 5Z0 5072 DAF - 11 990 kg; Mlékárna Valašské Meziříčí
SPZ 5M1 8286 MERCEDES BENZ - 18 000 kg; CBA NUGET S.R.O., Šumperk  
SPZ 3M7 6885 MERCEDES BENZ - 11 990 kg; CBA NUGET S.R.O., Šumperk  
SPZ 5M6 1535 MERCEDES BENZ - 11 990 kg; CBA NUGET S.R.O., Šumperk

VARIANTA  II.:
3. rozhodla, aby Magistrát města Přerova nevydal jménem Statutárního města Přerova souhlas s 

povolením vydání dlouhodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v 
centru města na dobu 5 let pro vozidla od žadatele Zařízení školského stravování, 
Kratochvílova 30, Přerov zásobující jídelnu ve vymezeném úseku a to u vozidel, jejichž 
největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg. Trasa zásobování  -
ul. Kratochvílova, pro vozidla:
SPZ 5Z0 5072 DAF - 11 990 kg; Mlékárna Valašské Meziříčí
SPZ 5M1 8286 MERCEDES BENZ - 18 000 kg; CBA NUGET S.R.O., Šumperk  
SPZ 3M7 6885 MERCEDES BENZ - 11 990 kg; CBA NUGET S.R.O., Šumperk  
SPZ 5M6 1535 MERCEDES BENZ - 11 990 kg; CBA NUGET S.R.O., Šumperk

Diskuse:
Náměstek primátora p. Košutek:

 Doporučil v bodě 1. a 2. usnesení variantu II. a v bodě 3. usnesení variantu I.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
 Dal protinávrh: vypustit v bodě 3. usnesení ve variantě I. vozidlo: SPZ 5M1 8286 

MERCEDES BENZ - 18 000 kg; CBA NUGET S.R.O., Šumperk  

Ing. Kohout:
 Dal protinávrh: schválit ve všech bodech usnesení variantu I., tedy vydat souhlas 

s povolením vydání dlouhodobé výjimky.

Hlasování o protinávrhu Ing. Kohouta (v bodech usnesení 1 – 3 variantu I.):
Pro: p. Neuls, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout.
Proti: Mgr. Puchalský, Ing. arch. Horký, p. Pospíšilík, p. Košutek, Ing. Měřínský, Ing. Holan.
Zdrželi se: Bc. Navrátil.
Nepřítomen: Ing. Vrána.

Hlasování o návrhu Ing. Měřínského (v bodě 3. usnesení varianty I. vypustit SPZ 5M1 8286 
MERCEDES BENZ - 18 000 kg; CBA NUGET S.R.O., Šumperk) : 
Pro: Ing. Kohout, Ing. arch. Horký, Mgr. Netopilová, Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský,     

Ing. Holan, p. Košutek, Bc. Navrátil.
Zdrželi se: p. Neusl, p. Pospíšilík.
Nepřítomen: Ing. Vrána.
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Hlasování v bodě 1. a 2. usnesení varianta II. (návrh p. Košutek) a v bodě 3. usnesení upravená
varianta I. – dle návrhu Ing. Měřínského:
Pro: p. Pospíšilík, Ing. arch. Horký, Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, p. Košutek,               

Bc. Navrátil, Ing. Holan.
Proti: Ing. Kohout.
Zdrželi se: p. Neuls, Mgr. Netopilová.
Nepřítomen: Ing. Vrána.

1877/51/7/2016 Rozšíření počtu parkovacích míst na ul. Slaměníkova, Vaňkova,
Přerov s využitím možnosti částečného stání na chodníku

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.
1. schvaluje vypracování dopravní studie, která by specifikovala způsob rozšíření parkovacích 

míst s využitím stávajících chodníkových ploch v ul. Slaměníkova, Přerov.

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb vypracování dopravní studie k umožnění 
částečnému parkování na chodníku v ul. Slaměníkova za účelem rozšíření parkovacích míst.

VARIANTA  II.:
1. schvaluje vypracování dopravní studie, která by řešila komplexně lokalitu ul. Slaměníkova, 

Vaňkova, Purkyňova, kde šířkové parametry umožňují využití chodníkových ploch a rozšíření 
počtu parkovacích míst.

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb vypracování dopravní studie pro lokalitu 
ul. Slaměníkova, ul. Vaňkova, ul. Purkyňova za účelem rozšíření parkovacích míst.

VARIANTA  III.:
1. schvaluje podání žádosti ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích      

k doplnění dopravního značení umožňující částečné stání na chodníku v ul. Slaměníkova         
a Vaňkova, a to bez jakýchkoliv stavebních úprav i za předpokladu, že kryt chodníků je tvořen 
dlažbou, která není určená pro pojezd nebo stání vozidel.

2. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb řešení umožnění částečného parkování 
na chodníku s dotčenými organy bez provedení stavební úpravy chodníkové plochy.

3. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje zpracovat návrh parkovací politiky 
pro oblast ohraničenou ulicemi Želatovská a Dvořákova a připravit koncept osvětové a 
informační kampaně. Svůj návrh předloží do konce roku 2016.

Diskuse:
Náměstek primátora p. Košutek:

 Doporučil variantu III. usnesení.
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Ing. arch. Horký:
 Navrhl usnesení: ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje zpracovat návrh 

parkovací politiky pro oblast ohraničenou ulicemi Želatovská a Dvořákova a připravit 
koncept osvětové a informační kampaně. Svůj návrh předloží do konce roku 2016.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
 Navrhl variantu III. usnesení doplněnou o usnesení dle návrhu Ing. arch. Horkého.

Náměstek primátora Bc. Navrátil:
 Dal protinávrh: variantu II. usnesení.

Hlasování o protinávrhu Bc. Navrátila (varianta II. usnesení).
Pro: Bc. Navrátil, p. Košutek, Ing. Holan, Mgr. Puchalský.

Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského (varianta III. usnesení doplněná o text navržený Ing. 
arch. Horkým): 
Pro: 9
Zdržela se: Mgr. Netopilová.
Omluven: Ing. Vrána.

Přestávka 11.52 – 13.00 hodin.

Na jednání se dostavil Ing. Petr Vrána – je přítomno 11 radních.

Primátor Mgr. Puchalský se vrátil k projednávání předcházejícího materiálu (usnesení 1877/51/7/2016 
- Rozšíření počtu parkovacích míst na ul. Slaměníkova, Přerov s využitím možnosti částečného 
stání na chodníku, protože při projednávání materiálu nebyly ve schválené a doplněné variantě III. 
usnesení vymezeny ulice, na kterých má být dopravní značení umožňující částečné stání na chodníku.
Navrhl ulice Slaměnikova a Vaňkova.

Hlasování o doplnění ulic Slaměníkova a Vaňkova:
Pro: 9.
Zdržel se: Ing. arch. Horký.
Nepřítomna: Mgr. Netopilová.
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1878/51/7/2016 Přeložka plynárenského zařízení v místní části Přerov IV - Kozlovice

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících, ve znění dle přílohy č. 1, mezi statutárním městem Přerov, IČ 00301825, se 
sídlem Bratrská 709/34, Přerov jako vlastníkem plynárenského zařízení, společností RWE 
GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem jako provozovatelem 
plynárenského zařízení a   J.Č. jako stavebníkem.

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1879/51/7/2016 Dohoda o narovnání – byt kino Hvězda (p. M.)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Dohody o narovnání mezi panem Z.M. a Statutárním městem Přerov, se 
sídlem Přerov, č.p. 709, Bratrská 34, která řeší mezi účastníky  sporné skutečnosti, kdy na 
jedné straně dle smlouvy o provedení úprav bytu nemá nájemník nárok na finanční náhradu 
svých vynaložených prostředků do rekonstrukce současného bytu, na straně druhé nájemník 
legitimně předpokládal užívání bytu po delší dobu, kterou příslušný vnitřní předpis 
pronajímatele předpokládal v případě dodržování povinností ze strany nájemce (Příloha č. 1).

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  č. 9 (4+1), o ploše 96,20 m2, v domě č. p. 495, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/46, v k. ú. Přerov, 
Kopaniny, č. o. 10 dle obvyklých podmínek stanovených vnitřním předpisem č. 3/2016            
o hospodaření s obecními byty, s panem Z.M., za nájemné ve výši 4 538 Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu 
určitou do 31.12.2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu.

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření Dohody a jejímu 
podpisu.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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1880/51/7/2016 Domovní řád pro bytové a nebytové objekty v majetku statutárního 
města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje znění nového Domovního řádu pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku 
statutárního města Přerov.

2. ukládá oddělení bytové správy zajištění umístění Domovních řádů v bytových domech města. 
Domovní řád bude také nedílnou součástí každé nájemní smlouvy.

Diskuse:
Ing. arch. Horký:
Domnívá se, že Domovní řád není v souladu s požárními předpisy, protože tam nařizuje zamykání 
dveří obecně všech, které nejsou vybaveny speciálním kováním pro únik osob v případě požáru bez 
použití klíče. Nemůže pro tento materiál hlasovat. Jde o vyhlášku o požární ochraně č. 23/2008 a dále 
zákon 133/1985. Tyto dva předpisy se zavazují normou ČSN 730802 a 730833.
Chápe spor mezi ochranou majetku a ochranou života.

Hlasování:
Pro: 10.
Proti: Ing. arch. Horký.

1881/51/7/2016 Zpracování poukázek typu A – smlouva s Českou poštou s.p.

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje výpověď smlouvy č. 80172 mezi Českou poštou s.p., se sídlem Praha 1, Politických 
vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983 a Domovní správou města Přerova, se sídlem Přerov, 
Blahoslavova 3, PSČ 750 00, IČ:47184728, která upravovala zpracování poštovních poukázek 
typu A doposud (Příloha č. 1 a 2).

2. schvaluje uzavření Smlouvy o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A mezi 
Českou poštou s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983     
a Statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov, č.p. 709, Bratrská 34, IČ: 301825, která 
upravuje vyhotovovat stanoveným způsobem nadstandardní informace o poštovních 
poukázkách A, k jejichž připsání dal objednatel bance příkaz.  (Příloha č. 3).

3. pověřuje primátora Mgr. Vladimíra Puchalského k jednání o uzavření Smlouvy a výpovědi     
a jejich podpisu.
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Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1882/51/7/2016 Souhlas statutárního města Přerova s úplatným převodem movitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – rozvodů topení vč. kotle 
a radiátorů, podhledů vč. osvětlení z nebytového prostoru č. 103  domu 
Kratochvílova 119/14

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
a) rozvodů topení vč. plynového kotle a 4 ks topných těles za cenu 36 300 Kč vč. DPH 21% 
b) podhledů v místi kanceláře a prodejně vč. veškerého osvětlení 6 050,- Kč vč. DPH 21 %
z nebytového prostoru č. 103 domu Kratochvílova 119/14 , od pana Miroslava Koláře,            
se sídlem Kratochvílova 14, Přerov, IČ: 11554177.

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1883/51/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
510/1, v k.ú. Předmostí – Plynofikace rodinného domku Olomoucká 
č.132/10, Předmostí

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 510/1 o výměře 1061 

m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), v k.ú. Předmostí, mezi statutárním městem Přerov, 
Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a pí I.G., jako 
žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 28.11.2016

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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1884/51/7/2016 Žádost o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  
na pozemku p.č. 5733/2 v k.ú. Přerov - Manipulační plocha na 
pozemku p.č. 5733/2 v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. pozemku p.č. 5733/2       

o výměře 14684 m2 (zastavěná plocha a nádvoří- zbořeniště) v k.ú. Přerov, mezi statutárním 
městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku        
a spol. Jiří Heinz s.r.o., se sídlem: Přerov - Přerov I-Město, 9. května 2901/113, PSČ 75002,
jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 24.11.2016

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

VARIANTA  II.:
neschvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. pozemku p.č. 5733/2 o výměře 
14684 m2 (zastavěná plocha a nádvoří- zbořeniště) v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, 
Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. Jiří Heinz s.r.o., se 
sídlem: Přerov - Přerov I-Město, 9. května 2901/113, PSČ 75002,
jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Diskuse:
Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek:

 Doporučil variantu II. usnesení.

Ing. Kohout:
 Dal protinávrh: variantu I. usnesení.

Hlasování o protinávrhu Ing. Kohouta (varianta I. usnesení):
Pro: 8.
Proti: Mgr. Netopilová, Ing. arch. Horký.
Zdržel se: p. Košutek.

1885/51/7/2016 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  
na pozemku p.č.102/56 v k.ú. Popovice u Přerova na ul. Na Výsluní-
Vjezd k RD na pozemku p.č.102/51 v k.ú. Popovice u Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 102/56 o výměře 343 m2

(ostatní plocha- zeleň) v k.ú. Popovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov      
I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. M.H. jako žadatelem, 
ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 24.11.2016

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1886/51/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
30/1, v k.ú. Předmostí – Místo pro parkování před domem č.p. 278/9, 
Prostějovská, Předmostí

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 30/1 o výměře 82430 m2

(ostatní plocha- jiná plocha), v k.ú. Předmostí mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-
Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a L.Ch., jako žadatelem, ve 
znění dle přílohy č.1.

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

VARIANTA II.:
neschvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu na pozemku p.č. 30/1 o výměře 82430 m2 

(ostatní plocha- jiná plocha), v k.ú. Předmostí mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, 
Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku   a  L.Ch., jako žadatelem, ve znění dle 
přílohy č.1.

Diskuse:
Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek:

 Doporučil variantu II. usnesení.

Hlasování o variantě II. usnesení:
Pro: Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. Košutek, Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, 

Ing. arch. Horký.
Proti: p. Pospíšilík, p. Neuls.
Zdrželi se: Ing. Holan, Ing. Měřínský.
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1887/51/7/2016 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  
na pozemku p.č.102/56 v k.ú. Popovice u Přerova na ul. Na Výsluní-
Vjezd a chodník k RD na pozemku p.č.102/49 v k.ú. Popovice u 
Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 102/56 o výměře 343 m2 

(ostatní plocha- zeleň) v k.ú. Popovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov      
I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. T.K.     a   E.R. jako 
žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 24.11.2016

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1888/51/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
4980 v k.ú. Přerov – Stavební úpravy bytového domu Jaselská 8/1121, 
Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 4980 o výměře 1970 m2

(ostatní plocha- ostatní komunikace), v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-
Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a Společenstvím vlastníků 
jednotek domu Jaselská 8 v Přerově, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Jaselská 8/1121, PSČ 
75002, IČ:25888315, jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 24.11.2016

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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1889/51/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
5307/15 o výměře 5522 m2 (ostatní plocha- sportoviště a rekreační 
plocha), v k.ú. Přerov – HYDROIZOL. A ÚPRAVY VSTUPŮ-ET.2

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 5307/15 o výměře 5522 
m2 (ostatní plocha- sportoviště a rekreační plocha), v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem 
Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku                     
a Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 2618, 2619, 2620 Neumannova 1, 3, 5               
v Přerově, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Neumannova 2618/1, PSČ 75000, IČ 25905554, 
jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 24.11.2016

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

Hlasování: 10 pro, Ing. arch. Horký nehlasoval z důvodu střetu zájmu, jak oznámil v úvodu zasedání 
rady, při hlasování o programu.

1890/51/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
510 v k.ú. Lověšice u Přerova – Vodovodní přípojka k rodinnému 
domku, Drážní 78/184, Lověšice

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 510 o výměře 3017 m2 

(ostatní plocha- ostatní komunikace) v k.ú. Lověšice u Přerova, mezi statutárním městem 
Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a pí E.V., 
jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 24.11.2016

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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1891/51/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
495 v k.ú. Dluhonice – Vjezd k RD č.p.143/8 a č.p. 138/6

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 495, ostatní plocha        
o výměře 1208 m2 v k.ú. Dluhonice mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 
709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a pí M.V., p. J.V.   a pí J.V. jako žadatelem, 
ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 24.11.2016

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1892/51/7/2016 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  
na pozemcích p.č. 656/1, p.č. 1021 v k.ú. Žeravice - Prodloužení 
vodovodu a kanalizace-Žeravice Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 656/1 o výměře 1498 
m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 1021 o výměře 3980 m2 (ostatní plocha- ostatní 
komunikace) vše v k.ú. Žeravice  mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 
709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. M.O., p. J.Ž. , pí P.H. , Ing. J. a pí A.J., 
jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 24.11.2016

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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1893/51/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 
5290/103, p.č. 5290/2 , p.č. 5207/100, p.č. 5207/22 , p.č. 5300/14, p.č. 
5300/1, p.č. 5300/13, p.č. 5297/2, p.č. 5290/101 v k.ú. Přerov- stavba 
stavebních objektů - „SO 101- Okružní křižovatka, SO 101.1-Ostrůvek 
okružní křižovatky, SO 105- Komunikace pěší veřejné, SO 106-
Účelová komunikace, SO 102- Areálová komunikace, SO 304- Veřejná 
kanalizace, SO 406- úprava veřejného osvětlení, SO 501- prodloužení 
STL plynovodu, SO 801- Terénní a sadové úpravy“, souvisejících se 
stavbou - „Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov“

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 5290/103 o výměře 
927 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 5290/2 o výměře 3394 m2 (ostatní plocha-
ostatní komunikace), p.č. 5207/100 o výměře 624 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), 
p.č. 5207/22 o výměře 1064 m2 (ostatní plocha- zeleň), p.č. 5300/14 o výměře 328 m2 (ostatní 
plocha- ostatní komunikace), p.č. 5300/1 o výměře 19749 m2 (ostatní plocha- manipulační 
plocha), p.č. 5300/13 o výměře 2312 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 5297/2          
o výměře 900 m2 (ostatní plocha- sportoviště a rekreační plocha), p.č. 5290/101 o výměře          
3 m2 (ostatní plocha- manipulační plocha) vše v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, 
Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. Realsant 
s.r.o., se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 
25343246, jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 24.11.2016

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

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1894/51/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 
4995, p.č. 1961/1, p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov - Dočasné umístění 
reklamních zařízení-áčka

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 4995 o výměře 631 
m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 1961/1 o výměře 4632 m2 (ostatní plocha-
manipulační plocha), p.č. 1019/1 o výměře 13847 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace)      
v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, 
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jako vlastníkem pozemku a spol. VENDI s.r.o., se sídlem Určická 31, 796 01 Prostějov, IČ: 
25317423, jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 24.11.2016

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

Hlasování: 
Pro: 7.
Proti: Ing. arch. Horký.
Zdrželi se: Bc. Navrátil, Mgr. Netopilová, Ing. Vrána.

1895/51/7/2016 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  
na pozemcích p.č. 158, p.č. 152/1, p.č. 186, p.č. 185  v k.ú. Popovice u 
Přerova- Společná vodovodní a kanalizační přípojka k  pozemkům 
p.č.122/1, p.č. 122/9 a p.č. 124/1 v k.ú. Popovice u Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 158 o výměře 4337 m2

(ostatní plocha- silnice), p.č. 152/1 o výměře 905 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 
186 o výměře 738 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 185 o výměře 283 m2 (ostatní 
plocha- ostatní komunikace) v k.ú. Popovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, 
Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. J.D.,                 
p. L.  a   M.A.   a p.   R.H., jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 24.11.2016

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

VARIANTA  II.:
neschvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 158 o výměře 4337 m2

(ostatní plocha- silnice), p.č. 152/1 o výměře 905 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 186      
o výměře 738 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 185 o výměře 283 m2 (ostatní plocha-
ostatní komunikace) v k.ú. Popovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, 
Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. J.D.,  p.   L.  a  M.A.   a   p. R.H.,   
jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.

Diskuse:
Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek:

 Doporučil variantu I. usnesení.
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Hlasování o variantě I. usnesení: 11 pro jednomyslně.

8.  ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil.

1896/51/8/2016 Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství Základní školy 
J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14 
v rámci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
– Výzva č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství bez finančního 
příspěvku mezi Základní školou J. A. Komenského a Mateřskou školou, Přerov - Předmostí, Hranická 
14 a Univerzitou Palackého v Olomouci, Cyrilometodějskou teologickou fakultou, IČ: 61989592, se 
sídlem Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, v rámci projektu s názvem „Příprava romských dětí a 
dětí ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomoci 
dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb“, realizovaného z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání – výzva č. 02_15_007, Inkluzivní vzdělávání.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2016

Hlasování: 10 pro, p. Neuls nepřítomen.

1897/51/8/2016 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 - povolení výjimky z 
maximálního počtu žáků ve třídě

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 9. 2016 Základní škole Přerov,            
Za mlýnem 1 pro třídu 5. A výjimku do 2 žáků z maximálního počtu žáků ve třídě.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.8.2016

Hlasování: 10 pro, p. Neuls nepřítomen.
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1898/51/8/2016 Žádost o poskytnutí dotace – AUTO KLUB PŘEROV – MĚSTO v 
AČR

Rada města Přerova po projednání

VARIANTA  I.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč          
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov                 
a subjektem AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Dluhonská 1350/43, na částečnou úhradu nákladů klubu spojených s organizací Mistrovství Evropy     
v autokrosu, které se konalo ve dnech 12. - 14. srpna 2016.

VARIANTA  II.:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov                 
a subjektem AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Dluhonská 1350/43, na částečnou úhradu nákladů klubu spojených s organizací Mistrovství 
Evropy v autokrosu, které se konalo ve dnech 12. - 14. srpna 2016.

Diskuse:
Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil:

 Doporučil variantu II. usnesení.

Hlasování o variantě II. usnesení:
Pro: 7.
Zdrželi se: Ing. Kohout, p. Neuls, p. Pospíšilík, Ing. Holan.

1899/51/8/2016 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného                       
a nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem, 
dle přílohy č. 1 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: 10.9.2016

Hlasování: 11 pro jednomyslně.
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1900/51/8/2016 Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov (MAP)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zařazení investičních záměrů škol a školských zařízení zřízených statutárním 
městem Přerovem a investičních záměrů škol a školských zařízení sídlících v objektech 
statutárního města Přerova do seznamu investičních priorit, který bude součástí Strategického 
rámce MAP do roku 2023. Seznam investičních záměrů škol, školských zařízení a ostatních 
vzdělávacích subjektů na území města Přerova je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.9.2016

2. schvaluje s účinností od 1. 9. 2016 zástupce Moravského institutu vzdělávání, o.p.s., se sídlem 
Přerov, Sokolská 520/26, pana Ondřeje Bernkopfa členem Řídícího výboru projektu Příprava 
Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov. Počet členů Řídícího výboru se navyšuje 
na 52.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.9.2016

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

9.  SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil.

1901/51/9/2016 Přijetí finančního daru - obec Tršice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 
obdarovaným a obcí Tršice, se sídlem Tršice č. 50, PSČ 783 57, IČ 00299588, jako dárcem, 
jejímž předmětem je darování částky ve výši 3.000,- Kč k zajištění podpory sociální služby 
denního stacionáře v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu na rok 
2016, dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.9.2016

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k podpisu Darovací smlouvy dle bodu 1 
tohoto usnesení.

Hlasování: 10 pro, Ing. Holan nepřítomen.
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1902/51/9/2016 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 43 (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. 1), s paní E.P., za 
nájemné ve výši 893 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31.03.2017 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 29 (1+1), o ploše 43,36 m2,
v domě č. p. 404, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 481, 482, 
v k. ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem B.R., za 
nájemné ve výši 1.538 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31.03.2017 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 24 (1+1), o ploše 29,26 m2,
v domě č. p. 2472, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/10, 
v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní R.O.,
za nájemné ve výši 1.038 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31.03.2017 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 4 (1+1), o ploše 29,56 m2,
v domě č. p. 2472, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/10, 
v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní L.D., 
za nájemné ve výši 1.049 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31.03.2017 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 36 (1+1), o ploše 25,31 m2,
v domě č. p. 2472, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/10, 
v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s manželi M.
a A.V., za nájemné ve výši 898 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 31.03.2017 s 
možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 38 (1+0), o ploše 29,33 m2,
v domě č. p. 404, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 481, 482, 
v k. ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní E. Z., za 
nájemné ve výši 1.040 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 31.03.2017 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 68 (1+1), o ploše 52,97 m2,
v domě č. p.576, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 6774/3, 
v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní L.T., 
za nájemné ve výši 1.879 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 



59

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 31.03.2017 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.10.2016

Hlasování: 10 pro, Ing. Holan nepřítomen.

1903/51/9/2016 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 
odst. 6 zákona 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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 - 10 osob včetně osob s nimi 
společně posuzovaných uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. 
Vydaný souhlas platí do 31. 8. 2017.

2. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - 3 osoby včetně osob s nimi 
společně posuzovaných uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 26.8.2016

Hlasování:
Pro: 8.
Proti: Ing. Měřínský, p. Pospíšilík.
Nepřítomen: Ing. Holan.

10. RŮZNÉ

1904/51/10/2016 Tarifní dohoda o stanovení podílu tržeb mezi dopravci České dráhy, 
a.s. a ARRIVA MORAVA, a.s. v zóně 51 Přerov Integrovaného 
dopravního systému Olomouckého kraje 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA I.:
1. schvaluje uzavření Tarifní dohody o stanovení podílu tržeb mezi dopravci České dráhy, a.s. a 

ARRIVA MORAVA, a.s. v zóně 51 Přerov Integrovaného dopravního systému Olomouckého 
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kraje mezi Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací IČ 72556064, se sídlem Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc -
Hodolany, Statutárním městem Přerov IČ 00301825, se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 a 
dopravci České dráhy, a.s. IČ 70994226, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 11015 
Praha 1 a ARRIVA MORAVA a.s. IČ 25827405, se sídlem Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava, 
Moravská Ostrava, ve znění Přílohy č. 1.

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu Tarifní dohody o stanovení podílu 
tržeb.

VARIANTA II.:
neschvaluje uzavření Tarifní dohody o stanovení podílu tržeb mezi dopravci České dráhy, a.s.            
a ARRIVA MORAVA, a.s. v zóně 51 Přerov Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje 
mezi Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací 
IČ 72556064, se sídlem Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc - Hodolany, Statutárním městem Přerov 
IČ 00301825, se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov 2  a dopravci České dráhy, a.s. IČ 70994226, se 
sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 11015 Praha 1    a ARRIVA MORAVA a.s. IČ 25827405, se 
sídlem Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, ve znění Přílohy č. 1.

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek:
 Doporučil variantu II. usnesení.

Hlasování o variantě II. usnesení:  11 pro jednomyslně.

1905/51/10/2016 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil.

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ve smyslu § 134 zákoníku 
práce ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov, a to v rozsahu, 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

Diskuse:
Ing. arch. Horký:

 Dal protinávrh - snížení odměny **** v bodu 1. důvodové zprávy návrhu za I. pololetí roku 
2016 z 19.000 Kč na 10.000 Kč.

Hlasování o upravené výši odměny:
Pro: Mgr. Netopilová, Ing. arch. Horký, p. Košutek.
Proti: Ing. Vrána, p. Neuls, p. Pospíšilík, Bc. Navrátil, Ing. Měřínský.
Zdrželi se: Mgr. Puchalský, Ing. Kohout, Ing. Holan.
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Hlasování o původně navržené výši odměny ****:
Pro: p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. Kohout, Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, p. Košutek,        

Bc. Navrátil, Ing. Vrána.
Proti: Ing. arch. Horký.
Zdrželi se: Mgr. Netopilová, Ing. Holan.

Hlasování o navržené výši odměny ****:   11 pro jednomyslně.

Hlasování o navržené výši odměny ****:   11 pro jednomyslně.

1906/51/10/2016 Pořízení multilicence Long-Term Docs Signer a technické podpory       
k produktu

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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 smlouvy o pořízení 
multilicence produktu Long-Term Docs Signer a poskytování technické podpory mezi 
Statutárním městem Přerovem a společností Software602 a.s., se sídlem Hornokrčská 15, 140 
00 Praha 4, IČ 63078236.

2. schvaluje uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Přerovem, jako objednatelem              
a společností Software602 a.s., se sídlem Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, IČ 63078236, jako 
poskytovatelem, na pořízení multilicence produktu Long-Term Docs Signer a zajištění 
technické podpory na dobu neurčitou.

3. pověřuje podpisem smlouvy dle bodu 1 usnesení, náměstka primátora Ing. Petra Měřínského.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1907/51/10/2016 Žádost o schválení uzavření smlouvy s inzertní manažerkou

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o obstarávání plošné inzerce do měsíčníku Přerovské listy mezi 
jejich vydavatelem statutárním městem Přerovem, sídlem Bratrská 34/709, 750 11 Přerov, IČ: 
00301825 a inzertní manažerkou Yvonou Pařízkovou, sídlem Dobrovského 1157/25, 779 00 
Olomouc, IČ: 65910281,
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2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu.

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

1908/51/10/2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se 
podněty a připomínkami vznesenými na 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský

Termín: 14.9.2016

Hlasování: 11 pro jednomyslně.

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 
MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA

Primátor Mgr. Puchalský:
 Navrhl usnesení:

1909/51/11/2016 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského

Rada města Přerova po projednání zřizuje projektový tým, který se bude zabývat využitím hotelu 
Strojař v čele s Ing. Petrem Vránou a členy týmu: Ing. arch. Jan Horký, Bc. Tomáš Navrátil, Mgr. 
Věra Vránová Ph.D., Ing. Pavel Gala, Ing. Ivana Pinkasová, Mgr. Romana Pospíšilová. 
Administrativní pracovník: Ing. Renata Lounová.
Do konce září 2016 předloží časový a věcný plán využití Strojaře.

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan).

Mgr. Netopilová:
 Informace - akce „dvorky“, která souvisí s otevřením Památníku jednoty bratrské       

se koná při příležitosti 760. výročí města. V centru města bude 11. září zpřístupněno 
pět dvorků.
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12. ZÁVĚR

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 51. schůzi Rady města Přerova dne 24. srpna 2016 v 15.00 
hodin.

V Přerově dne 24. srpna 2016

       Mgr. Vladimír Puchalský                                                           Bc. Tomáš Navrátil
primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova


